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Presentació

a Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya convoca cada any un cartell de premis.

Entre ells, i plenament d’acord amb les funcions de l’Acadèmia, hi ha els que valoren

els estudis històrics sobre la nostra medicina. Uns són més sobre les persones i

l’obra genèrica, científica o docent, (p.e. el premi doctor Lluís Sayé) i altres sobre

recerques d’abast comarcal. El premi de Medicina i Sanitat Comarcal, introduït fa pocs anys, s’ha

mostrat un dels més fèrtils en aportacions originals i en pocs anys s’ha convertit en un motor de

recerca. El fet d’anar acompanyat del nomenament d’acadèmic corresponent per premi, ha

facilitat la incorporació d’un conjunt d’estudiosos de la nostra medicina a la tasca de l’Acadèmia,

i sovint es tracta de persones que mantenen la seva relació amb l’Acadèmia, cosa que no es pot

dir pas sempre. I a més estén la seva presència arreu de Catalunya, àdhuc en llocs aïllats dels

grans centres  docents i hospitalaris assistencials, perquè l’enfocament dels autors és diferent.

Dels premis convocats en el cartell de l’any 2006, ha correspost aquest de Medicina i Sanitat

Comarcal a un estudi molt extens, diversificat en diferents comarques, tenim com a línia directora

l’estudi dels balnearis antics a Catalunya, que han estat una de les fonts terapèutiques importants

en l’enfocament popular i social de la nostra medicina. El tema segueix una línia ben antiga, i

que en l’últim temps ha portat a alguns resultats, com l’estudi de Manuel Escudé i Maria Fité

sobre Hidroteràpia antiga a Catalunya analitzant les fonts documentals que hi havia en el fons

de la Biblioteca de la Facultat de Medicina de Barcelona, publicat el 1998 pel Seminari Pere Mata

de la Universitat de Barcelona. Aquest és un treball de fonts documentals, amb aportació de 276

llibres o fulletons. És un treball de lletra i d’arxiu.

L
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El d’ara, el guanyador del premi d’enguany, té un enfocament diferent. És un treball de camp i

d’imatge gràfica, d’espais oberts i de «sants». En bona part, i no podia ser d’altra manera,

coordinat amb l’anterior, però cobrint un vessant nou. El de la informació gràfica sobre la nostra

història, i a més en la línia de la creació d’un Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana,

creat a l’Acadèmia, per la col·laboració de tres entitats, i posat amb l’adscripció del record de

l’obra de Gaspar Sentiñón.

L’autor del treball és Joan Pujol i Ros (n. Gironella, 1962), col·laborador de l’Acadèmia i del

Seminari Pere Mata, responsable en bona part de l’enfocament gràfic, i amb disseny renovat, de

part de les publicacions del seminari. Pujol, acadèmic del grup dels afins, té ja una obra relativament

sòlida en el camp de la historiografia comarcal. Col·laborador a Gimbernat des de l’any 1990,

amb treballs juntament amb Daniel Montañà o Lluís Guerrero, i altres com a signant únic. També

és un col·laborador del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, i en aquest sentit el seu estudi

sobre Notes biogràfiques de metges i cirurgians de la vila de Gironella, monografia de 110

pàgines, publicada el 1992, és important. La seva recerca abasta principalment la comarca del

Berguedà, principalment les ciutats de Gironella i Berga. Però també amb estudis sobre la

universitat carlina de Solsona, o l’epidèmia de grip del 1918 a Igualada i al principat d’Andorra.

És doncs un valor sòlid, en el sentit de la solidesa dels anys de treball i de la qualitat, amb

resultats ben visibles.

La naturalesa del treball encaixa perfectament amb alguns aspectes de la seva formació i

preferència pel grafisme, el disseny, les noves presentacions, però també amb l’enfocament que

s’ha afegit a la sèrie de la revista Gimbernat, que a prop d’arribar als pràcticament cinquanta

volums ha obert, a més a més, un altre camí, el del Gimbernat Gràfic, inicialment reunint les

exposicions fetes a la Facultat de Medicina amb motiu de centenaris (Hospital Clínic i la nova

Facultat; Institut d’Estudis Catalans i l’Institut de Fisiologia), però obrint ja el camí a la iconografia

i la història comarcal. També reunió d’iconografia d’especialitats a Catalunya (obra escrita, autors,

institucions, activitat assistencial).

En aquest sentit, de treball fet i d’enfocament de futur, l’Acadèmia felicita al guanyador d’un dels

seus premis, demanant-li, i n’estem segurs, que segueixi en aquesta tasca.

Jacint Corbella i Corbella

      President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Juny de 2007
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D
es de temps immemorials, les

característiques físiques de la

termalitat de les aigües ha fet que

l'home se sentís atret de forma

espontània i totalment empírica pels diferents

llocs on brollaven aquestes deus.

Totes aquestes característiques han propiciat

que al voltant d'aquestes fonts termals,

s'establissin nuclis urbans que tenien unes

característiques específiques i úniques, i que

amb el pas dels anys han perdurat fins els

nostres dies. Les restes romanes de Caldes

de Malavella o de Caldes de Montbui en són

un clar exemple.

La balneoteràpia -el mètode de tractament

utilitzat als balnearis basat en l'ús preventiu o

terapèutic dels banys-, juntament amb la

hidroteràpia -l'ús de l'aigua com a agent

terapèutic-, han tingut i tenen una presència

important a casa nostra. A Catalunya crida

l'atenció el gran nombre d'edificis que hi ha

hagut i que encara hi ha en funcionament. A

banda dels elements més antics, les termes

romanes, de les «Caldes», des dels primitius

monestirs que es transformen en balnearis o

els originats en les dues grans onades de

construcció d'establiments termals entre els

anys 1880 a 1900 i entre 1914 a 1924,

existeixen un ventall de centres hidro-

terapèutics que amb més o menys mesura

han sobreviscut al pas dels anys.

La importància social i mèdica que va

suscitar la hidroteràpia, va fer sensibilitzar

molts catedràtics de la facultat de Medicina

a dedicar-hi la seva atenció. Per altre part,

amb la necessitat de formar bons

professionals especialitzats, s'intentà donar

des de la universitat una bona formació. Així,

l'any 1857, la hidrologia mèdica s'encarregà

al catedràtic de Terapèutica, Matèria Mèdica

i Art de Receptar i el 1866 s'establí que

Introducció

Introducció
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figurés en el sisè curs de la llicenciatura,

com a ampliació de l'assignatura de la

Terapèutica, i de la Farmacologia i de la

Hidrologia Mèdica. Aquest fet va portar a

publicar alguns manuals d'hidroteràpia i

d'hidrologia mèdica; manuals com els de

Castellarnau, Alfred Nadal i Mariescurrena

o el de Josep Robert i Nadal. També a les

darreries del segle XIX, es publicà un altre

tractat d'hidrologia mèdica a càrrec de

Hipòlit Rodríguez Pinilla.

Evolució de la hidroteràpia

Dos aspectes diferents però complementaris

poden considerar-se en parlar de l'evolució i

l'expansió de la balneoteràpia. Per una banda

el desenvolupament de les ciències i el

progrés de la hidroteràpia i per l'altre

l'organització legal i institucional de la

medicina balneària, amb la creació del

«Cuerpo de Médicos de Baños y Aguas

Medicinales» i la redacció dels primers

reglaments d'aigües i banys minerals.

Al llarg de la història trobem dos períodes

ben determinats. Un primer que comprén des

de l'etapa antiga, que va evolucionar molt

lentament, fins a l'etapa moderna, que s'inicia

a les darreries del segle XVIII i començaments

del XIX. Aquesta segona etapa, que ha coincidit

més o menys en el temps amb l'expansió

industrial, les millores de les comunicacions i

el desenvolupament de les ciències (medicina,

química, geologia), ha tingut unes

implicacions socials molt importants tant des

del punt de vista normatiu com sobre

l'aplicació i la millora de la terapèutica termal.

A l'època medieval, les principals ciutats

disposaven de banys públics. A Europa,

l'empenta del cristianisme i els canvis de

costums van fer desaparèixer pràcticament

els banys públics. Per contra, en el món

islàmic, a les seves ciutats s'hi conservava la

tradició mediterrània del bany, que es refinà

extraordinàriament. L'aparició de la pesta a

mitjans del segle XIV i sobretot la sífilis a partir

de finals del segle XV, van canviar radicalment

les actituds respecte als banys. A partir

d'aquest moment, l'aigua es veu com a

transmissora de malalties i es procura evitar

el bany públic.

L'aïllament cultural i científic que va viure el

nostre país des de la segona meitat del segle

XVI fins a finals del segle XVII, va portar a una

època d'indecisió a cavall entre el Galenisme

i la Il·lustració. Com succeí a tota Europa, els

renovadors abraçaren el moviment

iatromecànic i iatroquímic, oposat al

galenisme tradicional fins que amb la

Revolució Francesa entrà en crisi. No serà

fins al segle XIX amb l'higienisme i el

descobriment del món microbià que l'aigua

i el bany tornaran a gaudir de l'acceptació

general.

Els nous mitjans de transport com ara les

primeres línies de ferrocarril -el 1848 el tren

arribà a Mataró; el 1854 a Mollet i Granollers;

el 1857 a Caldes d'Estrac; i el 1862 a Caldes

de Malavella- afavoriran, sense dubte,

l'expansió del termalisme al nostre país i van

impulsar el desenvolupament de determinades

viles termals. Fins aleshores trobem petits nuclis

balnearis o petites instal·lacions aïl lades,

algunes d'elles relacionades amb monestirs
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com ara Cardó o bé Caldes de Boí. Malgrat

tot, aquest últim no millorà substancialment

les seves instal·lacions termals fins a la segona

meitat del segle XX amb la construcció de la

carretera fins al balneari.

L'expansió del termalisme que es donà al

llarg del segle XIX, va desenvolupar una

consciència general sobre la utilitat dels

tractaments termals, tant des del punt de vista

terapèutic com purament social. Per altra

banda, durant aquests anys, es produeix una

important expansió de les cases de banys

urbanes en relació amb les noves pràctiques

higièniques i mèdiques, l'increment del

nombre de viatgers que arribaven a les ciutats

com a turistes i les noves pautes de

comportament de l'oci i del temps lliure entre

les classes burgeses.

No és difícil imaginar en aquestes condicions

els casos d'abusos als quals donà lloc aquesta

situació, tant per part dels administradors dels

establiments com per part dels banyistes i

usuaris i de l'entorn socioeconòmic que

gravitava sobre els balnearis. Per evitar els

abusos i l'intrusisme, es creà el Cos de Metges

de Banys amb la finalitat que «en cada uno

de los baños más acreditados de todo el

Reino se establezca un profesor de suficiente

conocimiento de las virtudes de las aguas y

de la arte médica necesaria para determinar

su aplicación y usos». Com a conseqüència

d'aquest  fet, el 1868, es promulgà el

«Reglamento para el uso de las aguas

minerales del Reino», que aprofundeix en

aspectes mèdics i organitzatius de les aigües

mineromedicinals.

Una de les disposicions d'aquest reglament

que obligatòriament els metges havien de

complir, feia referència a l'elaboració d'una

memòria anual, on quedessin reflectides les

incidències de la vila en relació a la temporada

de banys anual. Havien de descriure la

situació geogràfica de cada localitat, les

comunicacions, l'estat sanitari, els trets

climatològics, les epidèmies i els aspectes

socioeconòmics. Malgrat tot, moltes vegades

els metges-directors no feien aquestes

memòria anualment sinó cada dos anys o

fins i tot cada quatre o cinc.

La creació del «Cuerpo de Médicos de

Baños y Aguas Medicinales»

Els abusos que patien molts banyistes per

part dels propietaris dels establiments, la

manca de control mèdic sobre les cases de

banys i la inexistència d'una normativa que

regulés l'activitat termal, va portar a la creació

del Cos de Metges de Banys. Concretament,

l'any 1816, Ferran VII creava aquest cos i un

any més tard es redactava el primer

reglament. Aquest fet havia de donar un

impuls definitiu al desenvolupament dels

balnearis, tant des del punt de vista de la

seguretat mèdica i sanitària com també per a

un millor coneixement dels efectes de l'aigua,

sobretot a partir de les anàlisis, l'estudi dels

casos clínics i de les estadístiques mèdiques.

Leopoldo Martínez Reguera, que va escriure

la «Bibliografia hidrológíco-médica española»,

obra en tres volums, atribuí a «los clamores

de la opinión» la decisió de la Reial Junta

Suprema de Sanitat de sol·licitar al rei la

creació d'un cos de metges de banys.
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Aquesta demanda fou atesa amb la

promulgació d'un Reial Decret de data 29 de

juny de 1816, ratificat per les Corts mitjançant

una Reial Ordre de 7 de juny de 1822.

Amb aquest decret, es convocaren les

primeres oposicions per cobrir les places de

metges per als balnearis de l'estat. A

Catalunya se'n adjudicaren dues; la primera

per a Caldetes, que guanyà el metge Antoni

Coca i Rabasa i la segona per a Caldes de

Montbui que ocupà el doctor Ignasi Graells i

Ferrer.

El metge-director, una vegada havia obtingut

la plaça, havia de traslladar-se a la vila i fer-se

càrrec d'un o diversos balnearis, com el cas

de Caldes de Montbiu, Caldes de Malavella o

Tona. Una vegada instal·lat, havia d'organitzar

les temporades de banys, que normalment

constaven de dues tandes per any: la de juny

a juliol i la d'agost a setembre.

Els metges-directors podien canviar de destí.

Això depenia de diversos factors. En primer

lloc, segons el nombre de banyistes, el metge

obtenia més o menys ingressos i en segon

lloc, la dificultat que tenia motes vegades per

obtenir uns guanys complementaris de les

classes benestants, l'obligaven a traslladar-se

Les relacions entre les diferents parts

encarregades del bon funcionament dels

establiments tampoc no eren massa bones.

Els metges es queixaven que no podien

disposar d'un despatx on poder visitar als

banyistes i que ho havien de fer en qualsevol

lloc. A més a més es queixaven de les

imposicions dels propietaris i dels banyadors,

per la qual cosa moltes vegades es produïen

amenaces. Per altra part, les atribucions per

elegir o destituïr als banyadors eren

atribucions del metge, però els propietaris

mai renunciaven a aquest dret. Els banyadors

no tenien assignat cap sou i cobraven el que

bonament els donaven els banyistes. Per tant,

no és difícil imaginar que una situació com

aquesta podia esclatar en qualsevol moment.

Cal recordar els fet ocorreguts a Caldes de

Montbui l'any 1878, on el governador civil

va haver de comissionar als doctors Rafael

Rodríguez Méndez i Luis de Góngora per

realitzar una inspecció sobre els greus

esdeveniments succeïts en l'enfrontament

entre el metge, els propietaris dels

establiments i els banyistes.

Malgrat tot, les trifulgues entre els

professionals i els banyistes no van acabar

amb la promulgació d'aquests decrets i amb

les oposicions per cobrir les places de metges-

directors. Durant les Corts Constituents de

1836-1837, tingué lloc un intens debat que

feu trontollar els fonaments del Cos de Metges

de Banys. Per una banda, hi havia els

partidaris de la supressió de la dotació i

privilegis dels metges directors dels banys, i

per l'altre, els que defensaven la conveniència

de mantenir aquest cos. Un d'aquests fou el

metge i diputat català Ramon Ferrer i Garcés,

catedràtic de la Universitat de Barcelona, que

va realitzar una encesa defensa de la

honorabilitat dels metges.

Aquest fet va suposar que el 3 de novembre

de 1837, el Govern encarregués la redacció
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d'un reglament general de banys i aigües

minerals, que s'aprovà el dia 20 del mateix

més, instant les autoritats provincials i els

ajuntaments al seu compliment. El primer

reglament datava del 28 de març de 1817 i

no s'havia modif icat f ins aleshores.

Finalment, el 5 d'abril de 1932, un decret

del ministeri de governació establia la

llibertat de l’assistència médica en els

establiments mineromedicinals, combinat

amb una rigorosa inspecció sanitària a

càrrec dels inspectors provincials de sanitat.

A partir d'aquest moment quedava dissolt

el «Cuerpo de Médicos de Baños y Aguas

Medicinales».

La hidroteràpia a Catalunya

La riquesa geològica i orogràfica del nostre

país ha donat una varietat d'aigües de diferent

composició que emanen de la gran diversitat

de fonts de què disposa el territori. Això ha

propiciat que molts metges, farmacèutics,

químics o geòlegs hagin estudiat la seva

riquesa mineromedicinal. Catalunya és un

dels països d'Europa que compta amb més

recursos naturals d'aquest tipus. A Catalunya,

els brolladors d'aigua calenta han donat nom

a diferents poblacions com és el cas de Caldes

de Malavella, Caldes de Montbui, Caldes de

Boí i d'altres. Cal resaltar també, la gran

influència que van exercir els balnearis

francesos a casa nostra a finals del segle XIX i

principis del XX, fet que es veu clarament en

el Balneari Vichy Catalán, que adoptà el nom

per la sembalça de les aigües amb les del

Vichy francès.

De totes les aigües de què disposa Catalunya,

les sulfhídriques, les carbòniques i les termals

són les que han suscitat més expectatives

terapèutiques.

Un dels èxits de la hidroteràpia, tant en el

passat com en el present, és el tractament

individualitzat que se’n fa. En una societat on

la medicina està tan massificada com l'actual,

l'atenció personalitzada que rep el malalt

satisfà molt més a tots aquells que hi confien.

El rigor i la modernització de l'assistència

mèdica que s'exerceix en aquests centres

hidroterapèutics, fa que cada vegada guanyi

més adeptes. Una política de protecció de

la balneoteràpia ha de proporcionar

beneficis econòmics i contribuir a crear llocs

de treball per una banda i per l'altre,

beneficiar la salut dels nostres malalts i de

la societat en general.
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La terapèutica termal

Banys Termals

Els banys termals, la immersió total o parcial del cos dins de l'aigua amb finalitats terapèutiques i
preventives, poden ser generals o locals. En els banys generals, -la teràpia hidrològica més freqüent-,
s'utilitzen col·lectivament en una piscina, individualment en una banyera o amb dutxa subaquàtica,
on el banyador aplica un raig d'aigua sobre el cos del pacient submergit en una banyera, realitzant
així un massatge que afavoreix la descontracció muscular i el retorn sanguini. Des del punt de vista
local, els més habituals solen ser als braços i mans, a les cames i peus o a la zona lumbar. A la
imatge, una sala de banyeres d'aigua termal a l'Hospital Militar de Bourbonne (França), segons una
litografia del segle XIX. A la dreta de la imatge s'observa la figura del banyador, persona encarregada
d'aplicar les tècniques terapèutiques al banyista.
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Cura hidropínica

Aquesta cura termal fonamentada en
l'administració per via oral, durant un
temps variable, de quantitats precises
d'aigua i d'acord amb les necessitats
de pacient, és utilitzada especialment
en malalties digestives, metabòliques
i renals. També pot aplicar-se en
forma de gargarismes, sobretot en els
tractaments otorrinolaringològics. La
cura hidropínica també és
anomenada cura en beguda. A la
fotografia podem observar l'aplicació
de l'aigua termal en forma de
gargarismes segons una carta postal
del balneari de Vichy, cap a principis
del segle XX.

Raig termal

L'aplicació d'aquesta tècnica es produeix en una regió determinada del cos amb l'aigua projectada
a temperatura i pressió variable en forma de raig sobre el cos. La dutxa de peus permet moltes
variacions tant pel que fa al nombre com a la duració del raig: un de sol molt concentrat o diversos
de molt fins. La dutxa lumbar s'aplica a gran pressió sobre l'àrea afectada a temperatura isotermal, en
un sol raig en forma d'espàtula ample, amb el pacient assegut. A la imatge, la dutxa de peus aplicada
al balneari de Royat, segons una carta postal de finals del segle XIX.
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Estufa de vapor

L'estufa de vapor és una estança a la qual hi arriba per la part de sota

vapor d'aigua a baixa pressió i a una temperatura entre 40 i 45 graus

centígrads per a l'aplicació d'una bany de vapor, on la humitat relativa

oscil·la entre el 90 i el 100%. L'estança pot ser artificial o en una gruta

termal natural, com la de Gimbernat al balneari de Caldes de Boí. Pot

utilitzar-se també per aplicacions local, amb aparells especials que

permeten el tractament en zones determinades. Les estufes seques es

caracteritzen per la seva sequedat ambiental i que a partir de 40o C.,

poden assolir temperatures de fins a 100o C. o més. Són conegudes

també amb el nom de sauna finlandesa. En la imatge, estufa de Berthollet

per a l'aplicació d'un bany de vapor local, segons una carta postal

impresa de la vila d'Aix-les-Bains de principis del segle XX.
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Crenoteràpia inhalatòria

Utilitzada en el tractament de les afeccions de l'aparell respiratori i en

otorrinolaringologia, consisteix a aspirar vapors d'aigua medicinal i/o gas

termal. Poden aplicar-se de dues maneres diferents: les polvoritzacions i

els aerosols. Les polvoritzacions consisteixen en la dispersió de l'aigua

simple o mineromedicinal en múltiples partícules. Els aerosols és una

tècnica consistent en aplicar una corrent d'aire a l'aigua, esparcint-la en

forma de partícules en suspensió. S'apliquen en una cambra on

l'atmosfera es satura amb gasos termals o bé amb vapor finament

nebulitzat. La crenoteràpia inhalatòria utilitza com a element terapèutic,

no tan sols la regulació del diàmetre de les partícules, sinó també la

composició química d'aquestes. A la fotografia, inhalacions i

polvoritzacions al balneari de Luchon, segons una aquarel·la de

Jo de Verneilh de l'any 1861.
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Tècniques hidroterapèutiques

L'afusió, vessament d'aigua a una temperatura variable i de curta

durada sobre un sector de l'organisme a partir d'un recipient, pot ser

considerada la precursora de la dutxa. La dutxa o raig termal que

projecta l'aigua a pressió i a una temperatura variable, pot aplicar-se en

una gran varietat de formes diferents. El banys són la tècnica

terapèutica més utilitzada, tant des del punt de vista individual com

col·lectiu. L'aigua es aplicada sense pressió i els seus efectes mecànics

o dinàmics depenen de la temperatura, la composició o de les

substàncies que s'hi afegeixen. A la imatge podem observar diferents

tècniques termals segons un gravat de mitjans de segle XIX: la dutxa

general, l'afusió sobre les espatlles i la piscina termal.
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Abusos de la hidroteràpia

L'administració de l'aigua per via oral era prescrita pel metge de balneari,

que en determinava la quantitat segons les necessitats de pacient.

A mitjan del segle XIX, l'abús d'aquesta cura, va portar a la publicació de

caricatures com aquesta denunciant els abusos de la hidroteràpia.
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Els personatges

Càndid Bayés i Coch

Nascut a Tona (Osona) el 15 de novembre de
1867; mort a Vic (Osona) el 28 d’octubre de
1955. Fill del metge Antoni Bayés Fuster. Féu
estudis al seminari de Vic i es llicencià en
medicina a Barcelona el 1889. Casat amb
Maria del Tura de Vayreda Casabó. Sempre
exercí a Vic on dirigí l’Hospital de la Santa
Creu i fou cap del servei de medicina interna.
En els primers temps es va dedicar a la
hidrologia. L’any 1894 era nomenat, per
oposició, metge de banys de Tona. El 1932
era membre corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona. Fou
president de la Germandat dels Sants Cosme
i Damià i de la Congregació de la Mare de
Déu de Montserrat. Col·laborà al periòdic El

Almogàver i a Annals de l’Hospital Comarcal

de Vic.
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Antoni Bayés i Fuster

Nascut a Taradell (Osona) el 1842; mort a Vic
(Osona) el 26 d’abril de 1899. Exercí a Vic i a
Tona, on fou director de les aigües de Sant
Andreu de Tona. Subdelegat de medicina i
alcalde de Vic. Col·laborà a la «Revista de

Ciencias Médicas» (1879). Publicà «Aguas

minero-medicinales salino-yodo-sulfurosas de

San Andrés de Tona. Sus efectos fisiológicos

y terapéuticos» (Vic, 1881), «Estudio de las

enfermedades nerviosas y tratamiento de la

epilepsia», i «Nuevo tratamiento de cura de la

tifoidea».

Narcís Carbó i Aloy

Nascut a Barcelona el 19 de gener de 1826;
mort a Barcelona el 4 de novembre de 1890.
Començà a Madrid a estudiar medicina. L’any
1855, passà a Barcelona com a substitut
permanent, per oposició, a la càtedra de Física i
Química Mèdica i Medicina Legal.  Doctorat a
Madrid, l’any 1858 amb la tesi «De la cultura

intelectual y sentimiento moral consideradas

higiénicamente» (Madrid, 1858). Fou nomenat,
per oposició, l'any 1864 catedràtic de
Terapèutica i Matèria Mèdica, a Barcelona. L’any
1865 ingressà a la Reial Acadèmia, de la qual va
ser president els anys 1877 i 1878. Presidí
l’Institut Mèdic de Barcelona l’any 1866. Entre la
seva producció trobem el «Catálogo general de

las aguas minero-medicinales de España y del

extranjero, de antiguo y reciente uso, con

indicación de su terapéutica, composición y

aplicaciones terapéuticas» (Barcelona, 1889).
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José Casares Gil

Nascut a Santiago de Compostel·la el 10 de març
de 1866; mort a Santiago de Compostel·la el 21
de març de 1961. Catedràtic d'Anàlisi Química a
la facultat de Farmàcia de Barcelona l'any 1888,
de la qual en fou degà. Ingressà a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona l'any 1898
amb el discurs «Fundamentos que sirven de base

a las fórmulas de la química moderna y de las

mismas en Biología». El 12 d'octubre de 1900
pronuncià el discurs inaugural de la Universitat de
Barcelona. L'any 1905 passà a Madrid on presidí
l'Acadèmia de Ciències i Farmàcia, sol·licitant la
inclusió de la bacteriologia a la llicenciatura de la
facultat de Farmàcia. Va analitzar les aigües de La

Salut de Centelles l'any 1902. Autor d'un
«Tratado de Análisis químico» que fou un llibre
de referència en el seu temps i de «El agua de

Vila-roja. Font de la pólvora. Análisis cualitativo y

cuantitativo» (Girona, 1902).

Lluís de Castellarnau i de Lleopart

Nascut a Tarragona l’any 1846. Llicenciat en
medicina el 1873. Es doctorà l’any 1875 amb la
tesi «Anatomía y fisiología patológicas de la

pneumonía». El 1875, va ingressar en el Cos
Facultatiu de les Cases de Socors de Barcelona,
de les quals va arribar a ser director. L’u de gener
de 1880 va inaugurar un centre d’hidroteràpia,
que el 1883 es va transformar en l’Institut
Hidroteràpic Barceloní. Autor entre d’altres de
«Hidroterapia. Ideas generales y algunos datos

estadísticos recogidos en la clínica particular del

Dr. Castellarnau durante el año 1880» (1881),
«Manual popular de Hidroterapia o sea el

tratamiento de las enfermedades por medio del

agua metódicamente aplicada» (1882), «Tratado

completo de Hidroterapia, seguido de un

apéndice de Hidrología médica. Obra escrita

según los últimos adelantos de la Patología y de

la Terapéutica» (Barcelona, 1884).

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:0924



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
25

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Joan Cuatrecasas i Arumí

Nascut a Camprodon (Ripollès) el 31
d’agost de 1899; mort a Buenos Aires
(Argentina) el 1990. Fill del farmacèutic
Josep Cuatrecasas Genís. Llicenciat en
medicina el 1922.  Doctorat a Madrid, l’any
1923 amb la tesi «La unidad metabólica».

Amplià estudis a Lausana, amb Arthus, a
París amb Guillain i a Estrasburg amb
Blum. El 1925 va ser cofundador de la
«Revista Médica de Barcelona». Director
mèdic del balneari de Caldes Montbui entre
1905 i 1922. El 1930 era catedràtic de
Patologia Mèdica a Cadis, d’on passà a
Sevilla (1931) i després a Barcelona (1933).
Membre fundador de «Biotècnica». Autor
entre d'altres de «La Hidrologia en la

pràctica mèdica» (Barcelona, 1936) i
«Notas de Clínica Hidrológica sobre Caldas

de Montbuy» (Barcelona, 1935).

Ramon Ferrer i Garcés

Nascut a Aitona (Segrià) el 18 d’octubre de
1803; mort a Barcelona el 2 de gener de
1872. Cursà medicina a Cervera. Llicenciat, el
1830, i doctorat el 24 d’octubre de 1831.
Catedràtic de patologia i medicina operatòria
al Col·legi Nacional de Medicina i Cirurgia de
Barcelona (1834), del qual fou secretari. Més
tard ocupà la càtedra de medicina legal a la
facultat de medicina (1845). L’any 1838, va
ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina.
Vicepresident de l’Acadèmia de Medicina i
president de l’Ateneu. Durant la primera
guerra carlina fou tinent de la Milícia
Nacional, i va prendre part a l’acció de
Puiggraciós. Més tard, fou capità de la Milicia
Nacional i diputat a Corts per Lleida. Durant les
Corts Constituents de 1836-1837 realitzà una
defensa de la honorabilitat dels metges de
banys, quan es plantejà la supressió d'aquest
cos. Fou alcalde de Barcelona l’any 1841.
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Joan Baptista Foix i Gual

Nascut a Barcelona el 12 de setembre de
1780; mort a Teià (Maresme) l’11 de
setembre de 1865. Llicenciat en cirurgia
mèdica el 1807 i doctorat el 1817. El 24
d’abril de 1820, era nomenat catedràtic, per
concurs, del Reial Col·legi de Medicina i
Cirurgia. Des del 1845 al 1863 fou catedràtic
de terapèutica a la facultat de medicina.
Possiblement va ser el primer professor que
va dedicar algunes hores de docència a
explicar els efectes terapèutics de les aigües.
Membre de l’Acadèmia de Medicina. Autor
entre d'altres obres de «Noticia de las aguas

minerales más principales de España»

(Barcelona, 1840), «Curso de Materia Médica

o de Farmacología, refundido y arreglado»,

«Breve reseña del origen  progresos y estado

actual de la materia médica» (Barcelona,
1846), i «Curso de Materia Médica o de

Farmacología» (Barcelona, 1838).

Joan Giné i Partagàs

Nascut a Barcelona el 21 de novembre de 1836;
mort a Barcelona el 27 de novembre de 1903.
Llicenciat en medicina el 1858. Doctorat a
Madrid amb la tesi «Existen, en la actualidad,

representaciones genuinas de las razas y tipos

primitivos?» (1862). El 1866 obtingué el títol de
catedràtic de Santiago de Compostel·la. Molt
poc temps després, va obtenir una càtedra a
Barcelona. Des del 1867 era catedràtic d’higiene
i després de patologia quirúrgica i titular
d’aquesta des del 1871. Iniciador entre
nosaltres de la dermatologia moderna i
introductor de la cura de Lister i de l’antisèpsia.
S'interessà per la hidrologia i juntament amb el
farmacèutic Frederic Trèmols i Borrell van
estudiar les aigües del Puig de les Ànimes de
Caldes de Malavella. També s'ocupà de les
aigües en el seu «Curso elemental de higiene

privada y pública» (Barcelona, 1871-1872), obra
en quatre volums.
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Feliu Janer i Bertran

Nascut a Vilafranca del Penedès el 30 de juliol
de 1781; mort a Guadalajara el 2 de desembre
de 1865. Llicenciat en medicina el 1805. El
1807, va obtenir, per oposició, la càtedra de
Matèria Mèdica de Cervera. El 1822, passà a
Barcelona, on fou catedràtic de l’Escola Especial
de la Ciència de Guarir. Del 1836 al 1840, era
vicepresident de l’Acadèmia de Medicina. El
1843, era director del Col·legi de Medicina de
Barcelona. Fou un dels introductors de
l’homeopatia a Catalunya.  El 1845, era director
de la Facultat de Ciències Mèdiques. El 1847, era
nomenat catedràtic de patologia mèdica de
Madrid. Autor d'una llarga obra escrita, de la
qual destaquem «Noticia de las aguas minerales

de Bañeras, o Llorens y de las de Ribas, en

Cataluña» 1815) i «Informe dado por la Real

Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona,

manifestando la importancia salutífera y

económica de las aguas minerales» (1837).

Tomàs Lletget i Cailà

Va néixer a Reus (Baix Camp) el 9 de juliol de
1825; mort a Archena (Múrcia) el 18 d’abril de
1889. Fill de l’adroguer Josep Lletget. Llicenciat
en medicina el 1847. Ingressà a Sanitat Militar
el 1848. Fou nomenat metge dels banys de
Tierma (1851); de Fitero Viejo (1857), de Caldes
de Montbui (1874), de Panticosa, i finalment,
d’Archena (1887). Membre corresponent de
l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. Participà
activament en el primer Congrès Catalanista
celebrat a Barcelona l’any 1880. Membre
fundador de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya. El 1886 establí al carrer Pelai de
Barcelona un establiment d’aigües minero-
medicinals. Autor de «Memoria de los baños

minerales de Tiermas» (Madrid, 1857),
«Monografía de los baños y aguas termo-

medicinales de Fitero» (Barcelona, 1870) i
«Aguas azoadas artificiales» (Barcelona, 1886).

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:0927



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
28

Joan Pujol i Ros

Vicenç Munner i Valls

Nascut a Barcelona el 19 de novembre de
1828; mort a Barcelona el 28 de desembre de
1876. Llicenciat en Farmàcia l'any 1851 i
doctorat l'any 1853. L'any 1854 era catedràtic
de pràctiques d'operacions farmacèutiques a la
facultat de Barcelona. Va realitzar l'estudi
químic de les aigües de la Puda de Montserrat i
del balneari de la Mercè a la localitat de Tendó,
terme de Capmany, l'any 1863. També va
analitzar les aigües minerals de Ntra. Sra. de les
Fonts, de Rubinat i del balneari Segalés de
Tona. Va tenir controvèrsies sobre la
composició de les aigües de la Vall de Ribes.
Autor de «Memoria sobre el verdadero orígen e

importáncia del análisis clínico» (1856) i
«Extracto de las lecciones explicadas en la

cátedra de Analisis Clínico de aplicación a las

ciencias médicas» (Barcelona, 1873).

Josep Antoni Llobet i Vall-llosera

Nascut a Barcelona l'any 1799; mort a
Barcelona el 16 de gener de 1862. Va seguir la
carrera de procurador i al mateix temps
realitzava estudis de cosmologia, física,
química, matemàtiques, mecànica i economia
política. Fou membre de l'Acadèmia de
Ciències que presidí en cinc ocasions, de la de
Bones Lletres i de la «Sociedad Económica de

Amigos de París». A l'Acadèmia de Ciències hi
creà una càtedra de geologia i mineralogia. És
autor entre d’altres de: «Memória acerca de los

establecimientos de aguas minerales de la

provincia de Barcelona en general y en

particular del de Caldas de Montbuy» (1837),
«Informe dado a la Excma. Diputación

Provincial, sobre los Directores de aguas

minerales» (1838), «Idea de los baños termales

de Caldas de Montbuy» (1838) i «Descripción

de Esparraguera y La Puda de Montserrat».
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Benet Oliver i Rodés

Nascut a Barcelona el 9 de desembre de
1880; mort a Barcelona el 24 de setembre de
1970. Llicenciat en Farmàcia l'any 1900. Casat
amb Ramona Suñé Medan, filla del metge
Lluís Suñé. Des de 1902 impulsà la creació de
laboratoris d'anàlisis clíniques. Es va dedicar a
l'anàlisi d'aigües. L'any 1906 era vocal de la
junta directiva del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona. El 15 de desembre de 1908
ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona. També hi pronuncià el discurs
inaugural de curs, l'any 1920. L'any 1926 és
subdelegat del districte de la Lonja. Vocal de
la primera junta del Montepio Farmacéutico

del Dr. Andreu. Després de la seva mort, el
laboratori d'anàlisis clíniques fou continuat
pel seu fill Benet Oliver i Suñé i pel seu nét,
Benet Oliver-Rodés i Clapés.

Josep Pascual i Prats

Nascut a Girona el 1864; mort a Girona el 6
de maig de 1931. Féu estudis de medicina a
Barcelona entre 1869 i 1873 i es va llicenciar
a Madrid el 1875. Amplià estudis a París el
1877. Nomenat, el 1885, metge, per oposició,
de l’hospital de Girona. Degà del cos facultatiu
de la Beneficència Provincial, de Girona.
Tingué predilecció per la hidrologia mèdica i
l’aplicació medicinal de la botànica. L’any
1906 assistí al Primer Congrés d’Higiene de
Catalunya. El 1921 presidí el Quart Congrés
de Metges de Llengua Catalana i participà en
els altres. Autor entre d'altres treballs de
«Agua de Vila-Roja. Font de la pólvora.

Análisis cualitativo y cuantitativo, por el Dr. D.

José Casares y Gil (...), Notas para su estudio

médico, por José Prats Pascual...» i «Apunte

médico-histórico del manantial: Font d’En

Miralles. San Daniel (Gerona)», l'any 1914.
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August Pi i Sunyer

Nascut a Barcelona el 12 d’agost de 1879;
mort a Mèxic, D. F. el 12 de gener de 1965.
Llicenciat en Medicina a Barcelona l'any 1899.
Doctorat l’any 1902. Membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, fundà la Societat de
Biologia (1912). L’any 1915 era nomenat
oficialment catedràtic numerari de Fisiologia.
El 1927, era nomenat president de l’Acadèmia
de Medicina, i va ocupar el càrrec fins al
1935. Participà a tots els Congressos de
Metges de Llengua Catalana, i va presidir el
sisè (1930). La Guerra Civil l'exilià, fixant la
seva residència a Caracas (Veneçuela). Autor
d'una gran obra científica, va analitzar les
aigües del balneari de Comarruga, l'any 1919,
publicant els resultats en la memòria «Aguas

naturales medicinales del manantial

Comarruga: estudio fisioterapéutico de las

aguas».

Nicolás Pérez Jiménez.

Nascut a Cabeza de Buey (Badajoz) cap a
1855. Llicenciat en medicina a Madrid, i
també llicenciat en ciències físico-químiques.
Metge de l’hospital militar de Barcelona.
Metge director de les termes de Sant Hilari
Sacalm. Col·laborà a La Vanguardia. Autor
entre d’altres de «Importancia de la Química y

reforma de su estudio en la Facultad de

Medicina» (Madrid, 1876), «Estudio físico,

médico y social de la comarca de la Serena»

(Badajoz, 1888), «Problemas de Toxicología e

Hidrología médica» (Madrid, 1888),
«Bosquejo climetológico e hidrológico de la

estación termal de San Hilario Sacalm

(Gerona)» (Barcelona, 1888), «Termas de San

Hilario Sacalm. Estudio físico-clínico-

hidrológico» (Barcelona, 1892) i «Memoria de

las termas de Fuencaliente» (Madrid, 1912).
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Antoni Pujadas i Mayans

Nascut a Igualada (Anoia) el 21 d’agost de
1811 i mort el 28 d’abril de 1881. El 1841, va
anar a Londres on assistia a la universitat a les
classes d’higiene mental. Després tornà a
Catalunya el 1844, i el 1848 es llicencià en
medicina. Començà a dedicar-se a la
hidroteràpia, sense deixar el seu interès per les
malalties mentals. Creà una societat anònima, i
comprà els manantials de la Puda de Montserrat,
on pensava construir un manicomi annex. Fou
el creador del manicomi de Sant Boi. Publicà el
setmanari, «El Bañista» (1848). Autor d'entre
altres obres de «La Hidropatía o sea el trata-

miento de las enfermedades por medio del agua

fría, el sudor, el ejercicio, según el método

empleado por Priessnitz» (1850) i «Memoria que

tiene por objeto determinar en qué casos y bajo

qué condiciones son útiles los baños de vapor

para la curación de las enfermedades».

Jaume Peyrí i Rocamora

Nascut a Reus (Baix Camp) el 12 de gener de
1877; mort a Barcelona el 6 de febrer de
1950. Llicenciat en medicina el 1898. Doctorat
amb la tesi «Contribución al estudio

bacteriológico y terapéutico de la lepra»

(Barcelona, 1901). Metge de balnearis per
oposició l'any 1904. El 1905, era nomenat
professor auxiliar de dermatologia. Membre
efectiu del Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana. El 1914 seria catedràtic
numerari. Ingressà a la Reial Acadèmia de
Medicina l’any 1914. Presidí l'Acadèmia de
Medicina (1935-1948). Participà en els
Congressos de Metges de Llengua Catalana.
Autor entre d'altres de «Agua del Panadés.

Estudio fisio-terapéutico» (Barcelona, 1907)
amb la col·laboració del doctor Oliver i Rodés
i «Agua y Balneario de Espluga de Francolí»

(Barcelona, 1910).
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Joaquim Salarich i Verdaguer

Nascut a Vic (Osona) el 17 de setembre 1816;
mort  a Caldetes (Maresme) el 4 de març de
1884. Llicenciat en medicina el 1846. Exercí
durant tres anys a Sant Boi de Lluçanès i, més
tard, a Vic on fou el cronista de la ciutat. Intentà
propagar entre els medis rurals, la cria dels cucs
de seda, amb la qual pensava mitigar la situació
econòmica dels pagesos. Metge forense del
1862 al 1879. El 1880, passà a Caldetes a fer
cura d’aigües. Autor entre altres de, «Caldetas

apuntes sobre sus antiguos baños y sus

celebradas aguas minerales» (Barcelona,1881),
«Los baños de mar y el balneario de Colón de

Caldetas. Preceptos higiénicos y consejos útiles

para los bañistas» (Barcelona, 1882) i
«Apuntes para la historia de Caldas de Estrach

(vulgo Caldetas)» (Barcelona, 1882).

Rafael Rodríguez Méndez

Nascut a Granada, el 24 de setembre de 1845;
mort a Barcelona el 20 de setembre de 1919.
Llicenciat en medicina, a Granada, el 1868 i
doctorat, el 1870. El 1874, guanyà per oposició
la càtedra d'higiene de Barcelona. Membre
numerari de l’Acadèmia de Medicina, de
Barcelona, des del 1874. Del 1901 al 1905, fou
rector de la Universitat de Barcelona. Autor
d'una extensa obra científica, s'interessà per la
hidrologia i la hidroteràpia, publicant diversos
treballs, entre els quals destaquen «Aguas

termales de Caldes de Montbuy», «Aguas de

Vilajuiga: clasificación, aguas bicarbonatadas

sódico-líticas variedad clorurado sódicas:

estudio terapèutico...» (1903) amb la
col·laboració del metge Pau Ferrer i Piera i del
farmacèutic Oliver Rodés  i «Memoria histórico-

médica relativa a manantial Els Cuquets de

Rubinat (agua clorurada sulfatada sódica)».
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Francesc Terricabres i Comella

Nascut a Vic (Osona) el 12 de setembre de
1878; mort a Vic el 9 de gener de 1928.
Batxiller a Girona el 1892 i llicenciat en
medicina el 1899. Doctorat amb la tesi «La

eupepsia y la dispepsia intestinales» (Vic,
1901). Casat amb Dolors Fatjó i Morral.
Regidor de Vic i membre fundador del Círcol
Literari de Vic, que va presidir l'any 1911.
També president  i fundador del «Vika

Esperantistaro». El 1917 era vocal-delegat del
Col·legi de Metges, a Vic. Soci corresponent
de la Societat Mèdico Farmacèutica dels
Sants Cosme i Damià. Col·laborà a «El Criterio

Católico de las Ciencias Médicas». Autor de
«Memoria histórico-científica de las aguas

minero-medicinales del Manantial Codina de

Tona», publicada a Vic l'any 1912.

Josep Salarich i Giménez

Nascut a Vic (Osona) el 29 de novembre de
1849; mort a Vic el 5 de desembre de 1930.
Fill del metge Joaquim Salarich i Verdaguer.
Llicenciat en medicina el 1871. Exercí a Vic,
on dirigí l’hospital des del 1871. Delegat de la
Unió Catalanista l’any 1901. President de
l’Associació de la Premsa a Vic. Durant
cinquanta anys va ser el corresponsal del
«Diario de Barcelona». Membre de la Societat
Arqueològica. Autor de «Aguas salinas-

sulfuro-yodo-bromuradas de  Segalés de Tona

y su proyectado establecimiento balneario.

Memoria médico-topográfica» (Vic, 1877),
«Memoria médico-topográfíca del agua

sulfusódica-sulfhidratada de Santa Ana o Puda

de Vich» (1881) i «Aguas mineromedicinales

de San Andrés  de Tona. Examen comparativo

de los manantiales de Segalés y de Ullastres»

(Barcelona,1883).
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Barcelona

Aigües azoades (nitrogenades)

any 1886, s’establí un centre

d’aigües minero-medicinals al

número 3 del carrer Pelai de

Barcelona, propietat de Ramon

Corminas anomenat Aguas Azoadas, que

dirigí el metge Tomàs Lletget i Caylà, que

aleshores era el director del balneari de

Panticosa. Aquesta extensió artificial de la

pràctica balneària cap a les grans ciutats

va ser una iniciativa que va tenir una durada

molt curta, malgrat que al largava la

temporada de banys a tot l’any.

L’

Els establiments

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:0934



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
35

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Institut Hidroteràpic Barceloní

u de gener de 1880, Lluís de

Castellarnau i de Lleopart va

inaugurar un centre d’hidro-

teràpia, que l’any 1883 es va

transformar en l’ Institut Hidroteràpic

Barceloní, al número 331 del carrer Aragó,

juntament a les cases de Vilaró. Com a òrgan

oficial d’aquest Institut, Castellarnau va

fundar, l’any 1885, la revista «Boletín de

Hidroterapia», de la qual, pràcticament, fou

únic redactor. Sortí fins al 1893, tenia caràcter

mensual i tingué una tirada de 18.000

exemplars.

PORTADA DEL
BOLETIN DE HIDROTERAPIA

L’

INSTITUT HIDROTERÀPIC BARCELONÍ
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l balneari de Caldes de Boí és un

dels més antics en funcionament

de Catalunya, l’origen del qual

fou l’antic monestir lligat a la

senyoria de la Casa dels Comtes d’Erill. Però

no fou fins al segle XIX que és produí la seva

transformació en balneari. Amb anterioritat,

funcionà com a hospital de pobres. Domènec

Vidal i Abad en la segona meitat del segle

XVIII, fou el primer en estudiar les aigües

publicant els resultats en un treball titulat

«Instrucción de las aguas de Caldes de Boí».

El metge Marià Dòria passava els estius a

Caldes visitant als seus amics i li van

encarregar la reforma del balneari, que va

finalitzar l’any 1832, publicant aquest mateix

any el treball «Observaciones acerca de los

efectos que han causado en algunos

enfermos que he dirigido en los baños de

Ntra. Sra.de Caldes de Boí». L’any 1845 es

va nomenar el primer metge-director que fou

Ramon Salis, encara que de forma

provisional. L’any 1851 es fa càrrec de la

direcció mèdica de Caldes de Boí, Martí Castells

i Melcior, exercint al centre termal dotze

temporades distribuïdes en dos períodes: de

1851 a 1857 i de 1859 a 1865. Va escriure

sis memòries del balneari (1850, 1860, 1861,

1862, 1863 i 1865). Amb posterioritat

diversos metges van escriure memòries

mèdiques sobre el balneari de Caldes de Boí,

entre els quals cal destacar: Martín Musoles,

Miquel Lázaro, Manuel Mir i Figueras,

Francisco Ortiz, Recaredo Pérez i Bernabeu,

Alberto Armendáriz, Eusebi Romero i Bribián,

Josep Farré i Carlos, Magín Mogenjo, Agustí

Pi i Gibert, Felip Isla i Gómez, Camil Castells i

Ballespí, Francesc Sastre i Domínguez i Josep

Farré. Situat a 1.415 metres d'alçada, el

Balneari de Caldes de Boí disposa de 38

brolladors diferents, la temperatura dels quals

oscil·la entre els 55 graus del de La Cova fins

als 60 graus el del Boix. Les seves aigües son

de tipus sulfuroses sòdiques.

E

Caldes de Boí (Alta Ribagorça)
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Vista general del Balneari de Caldes de Boí cap a la dècada dels anys trenta del segle
XX, després de l’ampliació de l’establiment.

Un detall del
patí interior del
balneari antic,
on s’observa un
grup de
persones amb
la vestimenta
típica de
l’època.
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Detall de la façana del balneari de Caldes de Boí a
principis del segle XX.

Vista general de les
instal·lacions de
Caldes de Boí, a
prop de 1500
metres d'alçada i
situades a la capça-
lera de la vall, cap a
la dècada dels anys
quaranta del segle
XX.
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Obres d’ampliació de l’Hotel Caldes, cap a la dècada dels anys trenta del segle passat.

Vista general de les instal·lacions de Caldes de Boí cap
als anys setanta. En primer terme, la piscina.
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Detall de la
façana del
balneari de
Caldes de Boí
cap a la
dècada dels
anys vint del
segle XX.
En primer
terme un
grup de
pallers, típics
de l’època.

Vista de la galeria de fusta i la palanca on s’observa un grup de mules transportant
l’equipatge dels banyistes. Fins a l’any 1952 no es va construïr la carretera al
balneari i el transport de ferradura era la única manera d’accedir-hi.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:0940



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
41

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Publicitat del balneari de Caldes de Boí,
inserida a la Guia Mèdica de Catalunya de
l’any 1931, on es palesa les virtuts i les
qualitats de les seves aigües.

 Portada de la «Memòria quimico-medica

de las aguas minerales de Caldas de Bohy

en el Principado de Cataluña» del
farmacèutic Francesc Carbonell i Bravo,
publicada l’any 1832. Carbonell, metge i
també farmacèutic. Fou membre i president
de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona entre
1823 i 1831.
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questa vila de la Selva ha tingut

una especial importància tant des

del punt de vista social com

terapèutic. Com en altres indrets

de Catalunya, el seu nom va associat a les

fonts termals que hi ha al seu terme i que li

donen nom. Els brolladors de Caldes de

Malavella es troben situats en tres nuclis: el

Puig de les Ànimes amb 4 brolladors, la font

del Fetge, la de la Pedrera, font Gran i la font

Petita; el Turó de Sant Grau amb cinc

brolladors, el de l'Hospital, el del Raig de Sant

Grau, el dels Bullidors, d'en Pla i de can

Manegat i; el Puig de les Moleres amb els

brolladors del Raig d'en Mel i el de la Mina.

Pel que fa a les antigues termes romanes, els

llocs escollits per a la seva instal·lació foren

els brolladors del turó de Sant Grau i el del

Puig de les Ànimes. Les primeres cases de

banys comencen a instal·lar-se a Caldes de

Malavella a mitjan del segle XIX, com a

conseqüència de la industrialització, el valor

curatiu de les aigües i la rendibilitat econòmica

com a font inversora per part de la burgesia

catalana. Una de les primeres notícies que

trobem sobre aquesta vila termal data de

1876. Es tracta de la «Topografia de Caldas

de Malavella» del metge Francesc de Paula

Arró i Triay, que fou premiada per la Reial

Acadèmia de Medicina de Barcelona.

Posteriorment, Tomàs Lletget i Cailà que havia

estat metge dels banys de Caldes de Montbui

i d'altres centres va realitzar una excursió a

Caldes de Malavella i va publicar, l'any 1881

una separata de l'Anuari de la Associació

d'Excursions Catalana on descriu el Puig de

les Ànimes i Caldes de Malavella. També

Francesc Trémols i Borrell va analitzar l'aigua

del Puig de les Ànimes i Joan Giné i Partagàs

va realitzar els estudis clínics, publicant la

memòria «Aguas minerales del Puig de las

ánimas en Caldas de Malavella: memoria

analítica por Federico Trémols y Borrell;

estudios clínicos por Juan Giné y Partagás»,

editada a Barcelona l'any 1882. Més tard, el

metge barceloní Josep Gelabert i Caballeria

va estudiar les aigües del balneari Vichy

Catalán. Fou metge-director del balneari de

Nuestra Señora de las Mercedes (1887) i

metge del de Vichy Catalán des del 1880.

L'any 1901 va publicar la memòria «El agua

termo-mineral del Vichy Catalán», treball

premiat per la Reial Acadèmia de Medicina

de Barcelona, amb el títol de soci

corresponent. Salvador Mas i Ministral és

l'autor de «Memoria sobre las aguas del

Vichy Catalán», publicada a Girona l'any

1894. A finals del segle XIX i principis del XX,

Caldes de Malavella exportava les seves

aigües amb diferents marques comercials:

«Agua Imperial», «Vichy Catalán», «Agua San

Narciso», «Agua Malavella», «Agua del Puig

de les Animes», «Aigua Xala» i «Aigua

Malavella». A tall d'exemple, podem citar el

cas de «Vichy Catalán», que l'any 1919 ja

donava feina a 19 treballadors.

Caldes de Malavella (La Selva)

A

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:0942



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
43

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A sobre: vista general de la vila de Caldes de Malavella.
A sota: L’arribada del ferrocarril a Caldes va incrementar notablement el nombre de banyistes
que hi acudien. En primer terme, a l’esquerra, caixes d’aigua «Vichy Catalán» a punt per
carregar-les al tren.
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A dalt: dues
imatges de la
font de la Granja.
A la de l’esquerra
s’observa la
figura de
l’aiguader.
Dues memòries
publicades l'any
1882 sobre les
aigües de Caldes
de Malavella.
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A sobre: vista del Turó
de Sant Grau a Caldes
de Malavella on s‘hi
troben els brolladors
Els Bullidors,
l’Hospital i
Sant Grau.

Al costat: detall del
templet del manantial
de l’Hospital on
s’embotellava l’aigua
«Vichy Imperial».
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A dalt: Aspecte de les termes
romanes de Caldes de
Malavella, poc després de
descobrir-se l'any 1902.
Aquesta gran piscina es troba
situada al Puig de les Ànimes.
Al mig: Aspecte de la gran
piscina romana de Caldes
de Malavella, després de
la restauració portada a
terme l'any 1904.
A sota: Excavacions d'un angle
de la gran piscina romana,
l'any 1904.
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Antigues termes romanes situades a la casa coneguda com l'hospital de Caldes
de Malavella (caldarium), que es troba al Turó de Sant Grau.

Plànol de la vila de Caldes de Malavella amb la localització de les
diferents font d’aigua termal.
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El Balneari Prats fou construït l’any 1845. La família Prats va edificar un
establiment que es nodria de l’aigua termal del Puig de les Moleres. Amb el pas
dels anys es convertiria en «Baños de Prats». L’any 1912, l’arquitecte Eusebi
Bona el reformà. A les fotografies podem observar l’establiment
abans de les millores arquitectòniques i el garatge per als carruatges.
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A sobre: entrada del balneari Prats després de la restauració.
A sota: Jardí interior del balneari. A la dreta de la imatge, els xalets que disposava per a
l’allotjament de famílies senceres.
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A sobre: perspectiva dels xalets del balneari
Prats després de les millores arquitectòniques.
Al mig: Publicitat del balneari estampada en
un sobre de carta.
A sota: Menjador de l’establiment i detall
d’una curiosa factura de 1953.
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Balneari Vichy Catalan

Modest Furest i Roca l'any 1880 va adquirir els terrenys dels Puig de les Ànimes i comença a
construir l'any 1898 un gran edifici neoislàmic, projectat per l'arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà
amb el nom de «Vichy Catalán» per la semblança de les aigües amb les de la població francesa de
Vichy. Fou el gerent de la Societat i dirigí la revista «Vichy Catalán». El 5 de març de 1883,
aconseguí la declaració d'utilitat pública i comercialitzà l'aigua amb el nom d'«Agua del Puig de les

Animes». La inauguració de l'embotellament fou el 22 de desembre de 1889 i per una Reial Ordre
de 15 de juliol de 1891 es canvià el nom de Puig de les Ànimes per «Vichy Catalán». A la
fotografia superior una perspectiva aèria del balneari. Situat entorn del Puig de les Ànimes, l'edifici
quedava envoltat pel parc abans de l'ampliació de la planta embotelladora. A sota, el despatx del
metge-director del balneari segons una carta postal impresa.
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Dues imatges del centre hidroterapèutic Vichy Catalán.
A sobre: façana del menjador de llevant de l'edifici neoislàmic, poc després de la seva construcció.
A sota: Porta d'entrada del balneari cap a la dècada dels anys seixanta.
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Dues memòries sobre el balneari
Vichy Catalán publicades a Barcelona
i Girona al tombant del segle XX i la
memòria manuscrita de l’anàlisi de les
aigües naturals medicinals de Vichy

Catalán feta als laboratoris del
Dr. Oliver Rodés l’any 1916.
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A sobre: arribada dels clients al balneari. L’establiment disposava de transport
privat per recollir-los a l’estació del tren de Caldes de Malavella.
A sota: font del Fetge al balneari Vichy Catalán.
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Diferents imatges de les
instal·lacions del balneari Vichy

Catalán a principis del segle XX:
el cafè, el vestíbul principal
i el gran saló de l’establiment.
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A dalt: detall de la cuina del Balneari. Hi treballaven un bon nombre de persones.
A sota: un dels menjadors de l’establiment, on es palesa l’elegància de l’època.
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A sobre: primera màquina d’envasar
aigua al Vichy Catalán a principis del
segle XX.
A sota: Etiqueta antiga de la mateixa
aigua i una carta postal impresa amb
publicitat de la mateixa.
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L'any 1902, Pau Estapé i
Maristany va obtenir
l'autorització per comercialitzar
l'aigua de la font dels Bullidors
amb el nom de «Vichy

Caldense» primer i posteriorment
amb el d'«Aigua Xala». Al cap
d'uns anys es tornà a  canviar el
nom pel d'«Agua Imperial».  A la
fotografia, de l'any 1904, podem
observar part del procés manual
per a la comercialització de
l'Aigua Xala.

Memòria científico-històrica. Estudi químic
qualitatiu, quantitatiu i terapèutic de l’aigua
Xala del manantial Els Bullidors de Caldes
de Malavella, publicada l'any 1904 per
Norbert Font i Sagué, Ramon Codina
Länglin, Francisco Novellas i Josep Presas.
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Després d’un període de comercialització, l’empresa va canviar el nom d’Aigua Xala pel d’Aigua

Imperial, tot millorant substancialment les seves instal·lacions del manantial. A la fotografia
podem veure el procés manual de rentat de les ampolles al manantial Els Bullidors.
A sota: Templet de Vichy Imperial al Turó de Sant Grau de Caldes de Malavella i publicitat de
l’Aigua Imperial. Aquesta marca comercial subministrava l’aigua al servei ferroviari de Madrid.
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El Balneari Soler fou construït l’any 1845. En un principi, el farmacèutic
F. Dillet va demanar autorització a l’ajuntament de la vila per portar aigua
termal d’una de les fonts del Puig de les Moleres fins a un petit establiment
amb quatre o sis banyeres i destinar-lo a una casa de banys. Aquest petit
establiment, amb el pas dels anys es convertiria en el Balneari Soler,
desaparegut l’any 1975. L’any 1940, fruit de la unió dels dos petits
embotellaments Soler i Prats, apareix una nova empresa que comercialitza
l’aigua amb el nom «Aigua Malavella». A la fotografia, l’establiment cap als
volts de 1910.
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A sobre: Galeria
interior del
balneari Soler.
Al mig: capçalera
d’una carta amb
el membret del
balneari Soler
l’any 1904.
A sota: Façana
de l’establiment
termal.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:1061



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
62

Joan Pujol i Ros

Caldes de Montbui (Vallés occidental)

a vila de Caldes de Montbui és
possiblement la que té més llarga
i forta tradició termal. Les seves
aigües que brollen a una
temperatura de 70 graus, són les

més calentes de Catalunya. Els romans foren
els qui fundaren els primers establiments
termals conservats en part, davant de la font
del Lleó, al bell mig de la vila. Caldes de
Montbui és una estació termal de singularitat
pròpia, ja que disposa d'un conjunt de cases
de banys agrupades totes elles entorn del cor
mateix de la vila. Aquest conjunt de
circumstàncies han conferit a la vila unes
característiques arquitectòniques que ha
perdurat fins als nostres dies. Les termes de
Caldes han tingut sempre un ús medicinal,
preventiu o terapèutic, sense perdre mai el
component social. A l'any 1817, a Caldes hi
funcionaven 5 establiments. Al llarg de la
primera meitat del segle XIX, el negoci termal
va anar en augment, i l'any 1840 ja hi havia
documentats 10 establiments termals: el Sant
Hospital de Caritat i els balnearis Rius,
Broquetas, de Font, Garau, Sagrera, Alrich,
Forns, Solà i Llobet. Segons la Matrícula
industrial de Caldes de Montbui de 1846,
sembla que els balnearis Rius, Garau, Solà i
Broquetas, són els que han tingut un orígen
més remot. L'any 1887, Caldes de Montbui
aplegava un total de cent seixanta-cinc piles i
cadascuna podia acollir entre vuit i dotze
individus respectivament. Segons el metge
Mariano Lucientes, a finals del segle XIX,
després de l'entrada en funcionament del
ferrocarril, el balneari amb major nombre
d'habitacions és el de Garau, que en tenia

vuitanta nou, tot seguit del de Rius amb
cinquanta una, el Remei, Llobet i Forns amb
una trentena i finalment Solà i Broquetes amb
vint-i-sis cadascun. Amb l'arribada del nou
segle, els dos establiments que havien liderat
la indústria termal a Caldes, Rius i Garau,
perden força en benefici dels balnearis Llobet
i Broquetas. L'any 1928 es va inaugurar la
reforma realitzada a la font del Lleó, obra de
l'arquitecte Manuel Raspall i l'escultor Eusebi
Arnau. Aquest mateix any es crea la
«Asociación para la Propaganda de las Aguas

Termales de Caldas de Montbuy», amb la
finalitat de promocionar les seves aigües
termals. Entre 1909 i 1913, l'aigua de Caldes
de Montbui es comercialitzava amb el nom
de «Thermión» i es venia en un magatzem
de l'Eixample de Barcelona. Des de finals del
segle XVII fins a l'inici del segle XX es van fer
estudis analítics de les seves aigües. Ignasi
Graells i Ferrer va fer analitzar les seves aigües
els anys 1823 i 1840. Més tard va publicar el
treball «Contestación al interrogatorio de la

comisión nombrada por S. M. para redactar

el manual de las aguas minerales de España»

(1845), i «Historia de una enfermedad rara

observada en los baños de Caldas de

Montbuy en la temporada del año 1830».
També Francesc Sastre i Domínguez, l'any
1862 publicà la «Memoria que con expresa

autorización del gobierno de S.M. publica

sobre el estudio físico, químico y medicinal

de las aguas termo-salinas de Caldas de

Montbuy en la provincia de Barcelona». Martí
Castells i Melcior publicà l'any 1883 la
«Memoria médico-quimica-hidrológica sobre

las aguas bicarbonatadas, salinas

L
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nitrogenadas de Caldas de Montbuy,

provincia de Barcelona». José Hernández
Silva presentà al XIV Congrés Internacional de
Medicina de l'any 1903 una «Breve reseña e

indicaciones hidrotermales de Caldas de

Montbuy». Oliver Rodés i E. Xalaberder van
publicar l'any 1910 «Análisis fisicoquímico y

aplicaciones terapéuticas de las aguas

naturales medicinales de Caldas de Montbuy.

Agua Thermión». Josep Suriol i Torre va
guanyar el premi convocat per l'Acadèmia de
Medicina de Barcelona amb el treball «Estudio

topográfico-médico de Caldas de Montbuy».
Finalment Rafael Folch publicà l'any 1931
al «Restaurador Farmacéutico» un treball
titulat «Las aguas termales de Caldas de

Montbuy vistas por un farmacéutico del siglo

XVIII». Han estat metges-directors dels
balnearis de Caldes de Montbui: Ignasi
Graells (de 1817 a 1856), Agustín Passoles
(interí de 1856 a 1857 i de 1859 a 1860),
Ricardo de Federico (de 1860 a 1866),
Cristòfol Parellada (1868), Joan Baptista
Bernabeu (adjunt sense sou l'any 1869),
Justo M. Zavala (de 1872 a 1875), Tomàs
Lletget (de 1876 a 1877), Marcelí Augé
(metge lliure l'any 1877), Camil Guinart (de
1877 a 1879), Ricardo Figuerola (metge lliure
l'any 1878), Martí Castells (de 1878 a 1885),
Mariano Lucientes (de 1886 a 1895), Isidor
Casulleras (1896), Gabriel Calvo (de 1897 a
1898), José Fernández Silva (1903), Agustín
Lacort (1904), Enrique Sanchís (1905) i Joan
Cuatrecasas fins a 1922.

L’arribada del ferrocarrial a Caldes de Montbui l’any 1862 va fer augmentar
considerablement el nombre de banyistes que acudien als balnearis.
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Dues imatges de les termes romanes
(abans i després de la restauració).
Estan situades davant de la font del
Lleó, al centre de la vila i foren
restaurades l'any 1956. La piscina es
troba envoltada per una galeria
perimètrica, tota ella pavimentada.
Cal remarcar la singularitat d'aquest
conjunt. Juntament amb els de
Caldes de Malavella i els Banys
d'Arles (Vallespir) són els únics
exemples d'arquitectura termal
romana d'us medicinal coneguts fins
ara a Catalunya. Tradicionalment s'ha
identificat Caldes de Montbiu
amb l'Aquae Calidae.
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A dalt: La font del Lleó, a la
plaça de la Vila, és l'indret
on es fa visible la riquesa
termal de Caldes de
Montbui. Al llarg de la seva
història ha estat centre de
reunió de multitud de
calderins que hi anaven a
buscar l'aigua per a tota
mena d'usos.
A baix: L'antic Hospital de
Caldes de Montbui, entitat
benèfica de llarga tradició
que oferia banys a malalts
pobres.
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Banys de Garau
Situats a la plaça de la Vila, la casa de Banys Garau els trobem documentats des de l'any
1674 com una casa «amb banys» propietat del metge Salvador Garau. L'any 1732 posseïa
l'establiment Josep Garau, doctor en medicina i fill del metge Salvador Garau. Era el
balneari més gran de Caldes de Montbui en la seva època. Degut a la prosperitat del negoci
termal, cap a l'últim terç del segle XIX es construeixen grans salons per als hostes per tal de
millorar la seva estada. L'any 1873 es produeix la fusió entre el balneari Garau i
l'establiment de Joan Font i Amar. Estaven situats un al costat de l'altre i el nou
establiment que mantenia el nom de Garau era l'únic de Caldes de Montbui que podia fer
competència al balneari Rius. Després de l'ampliació, la galeria de banys situada a la planta
baixa disposava de trenta-vuit gabinets de bany, cadascun amb la seva pila. La part superior
de l'edifici es destinava a hotel. L'any 1878, Pere Màrtir Garau dirigeix l'establiment i fou un
dels instigadors de l'enfrontament entre els propietaris i banyistes amb el metge de banys.
Segons la guia Cuspinera de 1899, es desprén que el balneari Rius tenia una superfície de
1.900 metres quadrats amb dues entrades principals i habitacions de diferents categories. A
finals del segle XX la casa de banys Garau va tancar les seves portes. A la fotografia,
l'aspecte que oferia, cap a l'any 1918.
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Els orígens del Balneari Rius es remunten a la casa de banys que Joan Destorrent tenia
a la meitat del segle XVI. Posteriorment passaren a mans de Joan Brou. La seva muller,
Isabel de Marimon, en enviudar, es tornà a casar en segones núpcies amb Joan Rius. Cap
a 1870, el balneari va solucionar el problema que tenia amb els jardins adquirint un terreny
a l'altra banda de la riera, on es va construir un àmpli i frondós jardí comunicat per un
pont de considerables dimensions. Segons la guia Cuspinera de 1899, les seves aigües
havien estat premiades a les exposicions de Frankfurt, Niça, Barcelona, Anvers i Brusel·les i
a l'Exposició Mineralògica de Madrid. En aquesta època l'establiment ja disposa de més de
dos mil metres quadrats. Al segle XX, el balneari es va estancar i va anar perdent força fins
a desaparèixer a la segona meitat de segle XX. A les dues fotografies podem veure
l'entrada del balneari cap a la dècada dels anys cinquanta i el pati interior de l’establiment.
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A dalt: Vista general de la galeria de banys del balneari Rius.
A sota: El menjador del balneari, després de la reforma de finals del segle XIX.
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A dalt: Vista del saló del balneari Rius. El saló del balneari era el lloc on s’hi passaven
més hores els banyistes fent tertúlies i jugant a cartes, durant les estones que no
dedicaven a les pràctiques terapèutiques.
A sota: Un detall del teatre que disposava el balneari Rius per oferir balls i altres
representacions. Era el centre més ben preparat per a oferir distraccions als seus hostes.
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Balneari del Remei
Aquest establiment fou conegut durant el seu funcionament també amb els noms
d’Alberich, del Remei o can Tàrrega. Va funcionar fins a mitjans dels anys vint i fou
enderrocat el 1940 en unes obres a la plaça en ser descobertes les termes romanes.
Estava situat a la plaça de la Font del Lleó, en un edifici d’estil neoclàssic.
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Balneari Solà
Aquest establiment fou fundat l’any 1680 amb el nom de balneari Solà, i
en l’actualitat porta el nom de Vila de Caldes. És el més modern de la vila
i es va refer totalment l’any 1992. És troba situat a la plaça de l’Àngel i és l’únic
establiment termal que no es troba lligat urbanisticament a la plaça del Lleó.
Esdevingué un important centre cultural de la vila per l’habitual concurrència
d’artistes com Gispert, Miró o Mir, que mantenien animades tertúlies en
l’establiment.
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Balneari Broquetas
Can Broquetas, malgrat que posseïa un bany romà al seu soterrani, sembla que no comença
a funcionar fins a la segona meitat del segle XVIII. A principis del segle XVIII, trobem
documentat un Salvador Broquetes que era apotecari i batlle de Caldes de Montbui. Els seus
fills, Joan i Salvador, metge i apotecari respectivament, ja disposaven d'una casa de banys.
L'edifici es trobava situat a la cantonada de la plaça de la Font del Lleó, amb  el carrer del
Pont. Joan i Salvador Broquetas, van publicar l'any 1790 «Luz de la verdad y extinción de

preocupaciones. Tratado de las aguas termales de la villa de  Caldas de Montbuy». L'any
1863 es realitzen millores, passant de vuit a catorze piles. Però no serà fins entrat el segle
XX, que es començarà a realitzar les millores que el transformaren en l'estat actual. Al segle
XIX, l’establiment es reduïa a l'edifici situat a l'antiga plaça Savall que feia cantonada amb el
carrer del Pont. Amb el pas del temps va anar adquirint les cases veïnes i a l'any 1900 ja
n'havia annexionat cinc. Durant el primer terç del segle xx, el balneari continua amb les
reformes fins a oferir l'aspecte actual. A la fotografia, la plaça del Lleó, amb el balneari
Broquetes, l'any 1906.
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Balneari Llobet i Vall-Llosera
Sembla que l'any 1784, ja funcionava com a casa de banys, propietat de la
família del geòleg i científic català Josep Antoni Llobet i Vall-llosera (1788-
1862). Ben aviat va patir reformes ja que segons el testimoni de Josep Antoni
Llobet, l'any 1834 afirmava que estava «próximo a reconstruir las casas que

posee en la calle Barcelona de esta vila de Caldas de Montbuy para poner en

ellas un establecimiento de baños minerales». Després de la seva mort l'any
1861, la seva filla no va poder mantenir l'establiment i finalment va passar a
mans d'Agustí Prats i Bofill. En aquest gravat, podem veure l'aspecte que oferia
el balneari segons un fulletó publicitari després de l'adquisició de l'establiment
per Agustí Prats.
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Termes Victòria
Com ja hem comentat, sembla que l'orígen del balneari Termes Victòria fou el
fundat per la família Llobet l'any 1784. Després de la mort de Josep Llobet
i Vall-llosera, passà a mans d'Agustí Prats i Bofill. L'any 1823 l'enderroc de les
primeres cases del carrer Barcelona va permetre portar a terme tot un seguit de
reformes en el balneari Victòria. A més a més de les reformes interiors, a partir
d'aquest moment, l'establiment va disposar d'una àmplia entrada ajardinada. A la
segona dècada del segle XX, una descendent seva, Victòria Prats, va ser qui va donar el
nom a l'establiment tot i que el balneari continua coneixent-se, encara actualment amb
els dos noms, Llobet o Victòria. A la fotografia podem veure l'àmplia zona ajardinada
de l'entrada, després de les reformes.
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A dalt: Després de la important reforma de la dècada de 1920, el menjador del
balneari Termes Victòria va millorar molt l'aspecte. Aquesta fotografia va ser
inclosa en un llibre publicitari editat pel balneari.
A sota: la galeria de banys del balneari Termes Victòria en una fotografia recent.
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Notas de clínica hidrológica sobre Caldas

de Montbuy, publicades a Barcelona per
Joan Cuatrecasas, a l’any 1935.

Portada de la «Memória que con expresa

autorización del Gobierno de S. M. publica

sobre el estudio físico, químico y

medicinal de las aguas termo-salinas de

Caldas de Mombuy...» que va publicar a
Barcelona l’any 1862,  Francisco Sastre
Domínguez.
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OLIVER RODÉS, B.; XALABARDER, E.
Análisis físico-quimico y aplicaciones terapéuticas

de las aguas naturales medicinales de Caldas de

Montbuy «Agua Thermión».
Barcelona: Imprenta de Francisco Badia, 1910.
58 pàgines

El municipi de Caldes de
Montbui va convocar l’any
1914 un concurs de
cartells publicitaris per
promocionar les seves
aigües termals arreu de
Catalunya i a l’estranger.
S’hi van presentar un bon
nombre de cartellistes de
l’època. El cartell de Robert
Cartes titulat L'hora del

bany, va obtenir el segon
premi.
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a proximitat d'aquesta vila del

Maresme amb Barcelona

juntament amb les bones

comunicacions, van convertir a

Caldes d'Estrac en una població termal única.

La puixança industrial de la ciutat comtal va

motivar que molts barcelonesos haguessin

elegit com a centre de repòs i recuperació el

balneari de Caldes d'Estrac. La construcció del

Caldes d’Estrach (Caldetes - Maresme)

ferrocarril de Barcelona a Mataró l'any 1848

va convertir aquesta vila en un centre

d'especial relleu dintre de la història termal

de Catalunya. A mes a més, en un moment

d'un certa crisi de la hidroteràpia, la

talassoteràpia ho va complementar. Diversos

autors van publicar memòries sobre Caldes

d'Estrac i Titus. F. Vieta publicà l'any 1738

una «Relació de la aigua de Caldes Destrach».

Joaquim Salarich i Verdaguer va escriure l'any

1881 sobre les aigües de Caldes d'Estrac:

«Caldetas, apuntes sobre sus antiguos baños

y sus celebradas aguas minerales». L'any

1882 va publicar «Los baños de mar y el

balneario de Colón de Caldetas. Preceptos

higiénicos y consejos útiles para los bañistas»

i «Apuntes para la historia de Caldas de Estrach

(vulgo Caldetas)». J. Brun va escriure una

«Noticia sobre las aguas de Caldetas

(Cataluña)» i F. Carreras Candi publicà un

treball sobre «Caldetas o la antigua quadra

d'Estrach. Notas historicas». Foren metges-

directors del Banys de Caldes d'Estrac i Titus:

Antoni Coca i Rabasa (1817), Gabriel Calvo i

Matilla (1860-1879), Telesforo López

Fernández (1880-1881), Enrique Sanchís i

Fabra (1882-1885), Joan Ortiz Ribas (1886-

1888), Joaquim Aleixandre i Aparici (1889),

Pau Alsina i Pou (1890-1891), Camil Castells

i Ballespí (1892) i Cèsar García Teresa

Arechavalets (1896). Les seves aigües són de

tipus clorurades sòdiques i brollen a una

temperatura de 44 graus centígrads.

L

SALARICH, Joaquim

Caldetas, apuntes sobre sus antiguos baños y

sus celebradas aguas minerales.

Barcelona: Imprenta de J. Sala a cargo de C.

Verdaguer, 1881. 16 pàgines il·lustrades.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:1078



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
79

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

El Balneari Colón, avui desaparegut, estava situat a la platja de Caldetes, amb

la terrassa porxada encarada cap al mar.

Aspecte del desaparegut Balneari Titus, a Caldes d'Estrac, Caldetes. La

seva construcció s'atribueix a l'arquitecte Puig i Cadafalch
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El balneari Colon es va

bastir l’any 1881 a partir

d’una estructura de fusta

sobre la platja. L’any 1918

s’habilità com a casino.

Posteriorment fou reformat

fins arribar a l’actualitat

com a hotel convencional.

L’actual porxada és un dels

pocs elements que es

conserven de l’edifici antic.

Utilitzava l’aigua del mar

per als diferents

tractaments que s’hi

realitzaven.
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Les Termes Titus es van fundar l’any 1794

i és l’establiment termal més proper al

mar de tot el territori català. L’edifici,

després de tancar durant un llarg període

de temps, fou reformat i reobert l’any

1992, sense oferir allotjament.
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Cardó (Baix Ebre)

L’
origen d'aquest balneari, situat al

massís de la serralada del

Prelitoral, a cavall entre el Baix

Ebre i la Ribera d'Ebre, és l'antic

monestir de Sant Hilari de Cardó dels

carmelites descalços, establerts en aquest

indret cap a principis del segle XVII. El

balneari es troba situat a 650 metres sobre

el nivell del mar, en el terme municipal de

Benifallet i sobre els cingles de Sallent. L'any

1866 s'obrí el balneari, que va funcionar fins

a 1976. Les seves aigües foren declarades

d'utilitat pública el 28 d'octubre de 1887 i

es comercialitzen amb el nom d'«Aigua de

Cardó». Son de tipus bicarbonatades

càlciques i brollen de cinc manantials

diferents a una temperatura que oscil·la

entre els 11,5º i els 17,5º. Són indicades per

a les malalties de l'aparell respiratori i les

dermatològiques. Leonci Bellido i Díaz, que

fou metge-director de les aigües del balneari

de Cardó, va publicar l 'any 1891 la

«Memoria sobre las aguas minero-

medicinales de Cardó, bicar-bonatadas,

cálcicas arsenicales» i «Establecimiento de

baños y aguas minero-medicinales

bicarbonatadas cálcicas  arsenicales de

Cardó, distrito de Tortosa, provincia de

Tarragona: breve reseña médico-

hidrológica».
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A dalt: imatge del Balneari de Cardó. Aquest establiment termal es troba encimbellat

dalt d'aquest espadat, obert a ponent davant d'una gran panoràmica i situat en una

vall accesible des de Rasquera, que gaudeix d'un clima i d'una vegetació privilegiats.

A sota: detall de la font magnesiana de Santa Teresa del balneari de Cardó segons

una carta postal impresa de principis del segle XX.
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A dalt: una de les fonts del

balneari de Cardó, la de

Sant Roc, l’any 1902.

Al mig: detall de la

capçalera d’una postal

impresa del balneari, on

s’hi publicita les virtuds de

les seves aigües.

A sota: sala d’inhalacions

del balneari de Cardó, cap

a principis del segle xx.
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Resenya publicada l'any 1891 pel metge

Leonci Bellido i Díaz sobre les aigües

mineromedicinals del balneari de Cardó.

Publicitat del Balneari de Cardó

inserida a la Guia Mèdica de

Catalunya de l'any 1931, on s'hi

anuncia com l'estació climàtica

més formosa d'Espanya.

Vista del menjador del

balneari amb els àmplis

finestralls, cap a 1950.
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E

La Garriga (Vallés Oriental)

xisteixen indicis que l'any 1400

ja s'explotaven les aigües de la

Garriga amb finalitats curatives.

Concretament, el rei Martí I

l'Humà, afectat d'una artritis, va fer una estada

d'un mes a l'Hospital-Balneari, quedant tant

satisfet del seu tractament que autoritzà a Pere

Mayol la construcció d'una nova casa de

banys, ja que els existents s'havien quedat

petits degut a la gran demanda. Aquest fet

palesa que la vila ja tenia un cert pes en

aquesta època. L'edifici termal va funcionar

amb més o menys mesura fins l'any 1881

que va ser der ru ï t  per construïr-ne un de

nou. El desenvolupament de l'activitat termal

a partir de mitjans del segle XIX i la riquesa

de les seves aigües fou des dels seus inicis el

factor que va afavorir el creixement de la

població, convertint-se en un lloc d'estiueig.

L'any 1853, trobem documentat un

«establecimiento de baños y hospederia que

un vecino de la Garriga llamado Blancafort

arregló hace unos 12 años y que sin lujo ni

ostentación permite tomar baños con

comodidad i buen orden y alojarse

regularmente». En l'actualitat, continua en

funcionament juntament amb les Termes

Victòria. Manuel Manzaneque i Montes va ser

metge-director de les aigües de la Garriga des

de 1877, exercint-hi vint-i-cinc anys. En la

memòria feta l'any 1883, ens descriu l'origen

de les tres fonts de la Garriga. Segons ell, la

font de Joan Blancafort seria la més antiga i

va ser declarada d'utilitat pública  per R.O de

12 de setembre de 1860. La de Josep Martí

fou construïda el 1875 i declara d'utilitat

pública el 23 de febrer de 1879 i la de Josep

Roselló es va construïr el 1881 i declarada

d'utilitat pública el 8 de novembre del mateix

any, enderrocant l'antiga casa Caselles i

comprant el terreny per edificar-hi l'edifici.

Manzaneque és autor de: «Apuntes clínicos.

Sobre un caso de reumatismo articular

curado en las aguas termales de La Garriga»

(1879), «Apuntes sobre las aguas termales

de la Garriga en las afecciones cutáneas»

(1880), «Ligeras observaciones sobre los

mineralizadores principales de las aguas

clorurado-sódicas termales de La Garriga»,

«Composición y clasificación de las aguas de

la Garriga y breves nociones de sus efectos

fisiológicos» (1880), «Aguas minerales más

convenientes en el tratamiento de la

tuberculosis» (1882), «Los baños termales de

la Garriga en las afecciones cutáneas» (1892)

i «Característica terapéutica y especialización

clínica de las aguas termales de la Garriga»

(1894). A més a més, l'any 1909, el metge

consultor de la Garriga, Gonçal Planas i Vives,

nascut a Cienfuegos (Cuba) va publicar un

treball titulat «Las aguas termales de la Garriga,

bajo el punto de vista de la moderna Hidrologia

Médica». Les primeres anàlisis de les aigües

les va realitzar el farmacèutic de la Garriga,

Mateu Plandiura, a la memòria manuscrita

presentada a l'Acadèmia de Medicina de
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Barcelona l'any 1841 «Topografia del pueblo

de la Garriga, partido de Granollers». Joaquim

Torras i Anglada va presentar l'any 1858 una

memòria sobre les aigües termals de la

Garriga. La primera anàlisi completa es va fer

l'any 1868 en el balneari Blancafort i fou feta

per Vicenç Munner i Valls. L'any 1876 el

balneari Martí fou analitzat per Benet Torà, i el

1881 el balneari Roselló fou estudiat per

Ramon Codina Länglin. Munner i Torà van

classificar les aigües com salinotermals, mentre

que Codina i l'Anuari oficial de les aigües

minerals d'Espanya les valoraren com a

clorurades sòdiques.

El balneari Blancafort de La Garriga, segons un prospecte publicitari. El jardí és

probablement el marc de «Oceanografia del tedi», obra d’Eugeni d’Ors.

 de
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Al dalt: façana interior del balneari Bancafort.

Al mig: vestíbul de l’establiment termal cap a 1980.

Al sota: Imatge de la galeria de banys cap als anys

cinquanta i publicitat de l’establiment inserida a la Guia

Mèdica de Catalunya, l’any 1931.
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Dues imatges del balneari

Termes La Garriga

Els origens d’aquest balneari

es remunten a l’any 1874, quan

s’estableixen a la Garriga els

banys Martí, les aigües del qual

foren declarades d’utilitat pública

l’any 1879. Va funcionar

regularment amb el nom de

Termes Victòria fins a l’any 1988,

quan la nova propietat va tancar

l’establiment durant dos anys per

portar-hi a terme reformes

importants que el convertiren en

un balneari de luxe. S’inaugurà

l’any 1990 amb el nom de Termes

La Garriga. A les dues imatges,

el centre hidroterapèutic abans

i després de la restauració.
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La Puda de Montserrat (Baix Llobregat)

E
l balneari de La Puda de

Montserrat, juntament amb la vila

termal de Caldes de Montbui ha

estat un del establiments més

importants de tota la Península durant la

segona meitat del segle XIX, fins que el

desbordament del riu Llobregat cap als anys

cinquanta del segle XX, va precipitar la seva

fi. La història del balneari s'inicia amb el metge

igualadí Antoni Pujadas i Mayans, que en

tornar de Londres i França, es dedicà a la

hidroteràpia amb la qual volia tractar les

malalties mentals. Creà una societat anònima,

juntament amb Josep O. Negrevernís i

comprà els manantials de la Puda de

Montserrat, on pensava construïr un

manicomi annex. Aquesta idea no va agradar

als primers banyistes que no volien barrejar-

se amb aquest tipus de malalt, renunciant a

aquesta idea. L'any 1846, passà a dirigir un

establiment de banys medicinals situat als

baixos del número 70 de la Rambla de Sant

Josep de Barcelona, al mateix edifici on es

trobava situada l'Acadèmia de Ciències. El

també metge igualadí Antoni Coca i Rabassa

que fou metge-director, va escriure un article al

«Repertorio Médico» de la Societat d'Emulació

de Barcelona titulat «Observaciones sobre los

usos terapéuticos del agua hidro-sulfurosa de

Olesa y Esparraguera, llamada vulgarmente, La

Puda». Però el vertader impulsor de La Puda

de Montserrat fou Manuel Arnús de Ferrer.

Aquesta figura de la hidroteràpia de la segona

meitat del segle XIX fou el fundador de la

Societat Espanyola d'Hidrologia i autor de

molts treballs sobre hidroteràpia. Fou el

metge de balneari de la Puda de Montserrat

des de 1847 fins l'any 1859, que es traslladà

a Madrid. Manuel Arnús va publicar diferents

memòries sobre l'establiment i el descriu com

un dels més monumentals. Projectat per

l'arquitecte Josep Oriol i Bernadet, fou

impulsat per la burgesia catalana, afavorida

per la revolució industrial i com a inversió

econòmica. Entre les seves obres cal esmentar

«Memoria sobre las aguas sulfuro-termales

de Esparreguera, en la provincia de

Barcelona, conocidas con el nombre de la

Puda» (Madrid, 1847), «Estudios generales

sobre hidrología mineral, con algunas

reflexiones acerca la importancia de una

reforma termal e indicación de las principales

bases en que debiera fundarse» (1851), «La

Puda. Establecimiento de aguas minerales

sulfurosas situado en la marjen izquierda del

río Llobregat, en el término de Esparraguera,

en la provincia de Barcelona»

(Barcelona,1853), «Baños a vapor a la rusa,

o sea explicación sencilla y pronta sobre

dichos baños por don Joaquín Delhom y don

Manuel Arnús» (Madrid, 1858), «Terapéutica

balnearia» (Madrid, 1858), «El progreso

intelectual. Discurso inaugural pronunciado

en la Academia de Medicina y Cirugía de

Barcelona el 2-I-1862», on va parlar de les

propietats de les aigües de la Puda i de

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:1090



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
91

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Panticosa com antitetàniques, «Historia

topográfica, química y médica de la Puda de

Montserrat» (Barcelona, 1863), «De la

balneación hidro-atmhídrica» (Madrid, 1868),

«Baños de Panticosa» (Saragossa, 1879), i en

col·laboració amb F. Borrell «Del baño»

(Madrid, 1870), «Balneario de San Felipe Neri»

(Madrid, 1870) i «Hidrología mineral médica»

(Madrid, 1873). També Pere Roqué i Pagani,

catedràtic de química de l'Escola industrial de

Barcelona i de la Facultat de Farmàcia, va

publicar «Analisis cuantitativo del agua termal

sulfhídrica de la Puda» (1856). Lluís Góngora

i Joanicó que fou metge-director del balneari

de la Puda entre 1874 i 1894, va publicar

l'any 1878 «Bosquejo médico de las aguas

minerales sulfurosas de la Puda de

Montserrat». L'establiment estava dotat

d'unes bones instal·lacions hidrotera-

pèutiques amb banyeres, piscina, banys

circulars, banys de vapor i polvoritzacions. A

diferència d'altres establiments l'aigua mineral

no s'embotellava, però si que comercialitzava

un sabó a semblança del balneari de La Toja,

que utilitzava com a reclam per atraure més

banyistes. El balneari disposava de tres fonts

a una alçada de 120 metres sobre el nivell

del mar, on la seva temperatura oscil·la entre

els 25º i els 33º. Les seves aigües eren

sulfuroses sòdiques amb gas.

Aspecte que

oferia el balneari

la Puda de

Montserrat en la

seva època mes

esplendorosa, cap

a mitjans del

segle XIX segons

un gravat publicat

en l’obra de

Manuel Arnús de

Ferrer de l'any

1853: «La Puda:

establecimiento

de aguas

minerales

sulfurosas

situado en el

márjen izquierda

del rio Llobregat

en el termino

d’Esparraguera en

la provincia de

Barcelona».
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Dues imatges del complex

hidroterapèutic de la Puda de

Montserrat i un anunci publicat a la

premsa manresana de principis del

segle XX, on entre altres es publicita

el sabó que s’hi elaborava.

A dalt: una vista general a principis de

segle XX . A sota: cap a la dècada dels

anys cinquanta del segle passat, abans

del desbordament del riu Llobregat.
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Detall d'una de les habitacions de primera categoria del balneari

de la Puda de Montserrat, l'any 1927.

Imatge de

l'elegant

menjador de

l'establiment,

a principis

de segle XX.
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Anunci de l’establiment termal

publicat a la Guia Mèdica de

Catalunya de l’any 1931.

A sobre: imatge de

l'establiment termal,

després del seu

tancament definitiu

a la dècada dels anys

cinquanta.

A sota: capçalera d’un

sobre en el qual destaca la

medalla d’or aconseguida

pel balneari en l’Exposició

Universal de Barcelona

de 1888.
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Galeria de banys

del balneari

de la Puda de

Montserrat, on es

pot veure la

monumentalitat

de l’edifici.

A sota: umbracle

d’entrada a

l’establiment.

S’observen les

ampolles d’aigua

a cada taula per a

la cura hidropínica.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:1195



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
96

Joan Pujol i Ros

A sobre: font sulfurosa de la Puda de Montserrat, segons una carta postal impresa

a principis del segle XX.

A sota: personal que treballava al balneari en l’època de màxima activitat.
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Tres monografies sobre el balneari de

la Puda de Montserrat,

publicades el 1853 i 1863.
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es de temps immemorials es

coneixen les propietats medi-

cinals de les aigües ferruginoses

que brollaven de la font del Ferro

de l'Espluga de Francolí, especialment

indicades per a les persones que patien

anèmia. Per tradició, el monestir de Poblet

hostatjava gratuïtament els pobres que

necessitaven prendre les aigües, donant-los

habitació i menjar per nou dies. Cap a mitjans

segle XIX, els propietaris d'algunes masies

optaren per millorar les instal·lacions, mentre

que d'altres edificis foren adquirits amb la

perspectiva de convertir-los en hotels-balneari,

com és el cas de Vila Engràcia. Les seves

aigües ferruginoses provenien de la font del

Ferro. L'any 1815 s'hi van fer treballs per

arranjar-la. El polític tarragoní Pere Antoni

Torres i Jordi va adquirir, l'any 1889, la masia

de l'Aigua propietat de Pau Anguera i Costa

en els terrenys de la qual hi havia la font del

Ferro. Pere Antoni Torres va morir a Les

Masies, l'estació balneària que havia fundat,

l'any 1901. Salvador Roca i Ballber (1862-

1944) va ser propietari del balneari de

l'Espluga de Francolí i president de l'entitat de

propietaris de balnearis i manantials

mineromedicinals de Catalunya. Va publicar

diverses notes sobre les aigües minerals a

Catalunya i presentà al Segon Congrés de

Metges de Llengua Catalana, celebrat a

Barcelona l'any 1917, el treball «Aigües minero

medicinals, balnearis de Catalunya». També

Jaume Peyrí i Rocamora, catedràtic de

dermatologia, va publicar un estudi sobre «Agua

y balneario de Espluga de Francolí», l'any 1910.

L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

D

Vista general
de Les Masies

de l’Espluga
de Francolí
amb una
imatge del
Gran Hotel

i la masia
La Capella en
primer terme.
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A sobre: la font del Ferro, segons una carta postal editada l'any 1917.
A sota: El balneari de l’Espluga de Francolí està format per un conjunt de petits
edificis amb els hotels, els xalets de lloguer i altres dependències. És un conjunt
armoniós de qual és remarcable la proximitat al monestir de Poblet.
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Al dalt: L'hotel-balneari
Vila Engràcia, cap a
principis del segle XX,
situat a les Masies de
l'Espluga de Francolí.
A sota: fulletó turístic
del balneari i publicitat
inserida la Guia Mèdica de

Catalunya, l'any 1931, on
s'hi publicita les virtuts
de les seves aigües.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Al dalt: saló de l’hotel Francolí cap a principis del segle XX.
A sota: la font del Ferro en plena temporada de termalisme.
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Lles (Cerdanya)

H
i ha constància d’un edifici de

petites dimensions cap a finals

del segle XIX amb una filera

d’apartaments damunt dels

espais dedicats al bany i estava situat a 1.055

metres sobre el nivell del mar. Cap a 1930

s’hi va construir una nova galeria de banys

que en l’actualitat no es troba en

funcionament. L’edifici va deixar de funcionar

cap als anys setanta. Segons els actuals

propietaris sembla que en la seva història

compta amb la particularitat d’haver allotjat

a Agatha Cristie, Ernest Hemingway i l’il·lustre

poeta Joan Maragall, qui en aquest paratge

escrigué la seva poesia Pirinenques. Les seves

aigües son de tipus bicarbonatades sòdiques

i disposa de 5 fonts: la del Païdor, del Rou,

de la Muntanya, del Ferro i dels Brians. Prop

de Senillers també hi ha les restes de l’antic

balneari de Caldes de Músser, on les seves

aigües sulfuroses brollen a 32 graus de

temperatura. Des del balneari de Senillers per

un camí de terra i a 1.130 metres, es troven

les ruïnes dels antics banys.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:11102



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
103

BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A l’esquerra: l’edifici hidroterapèutic en l’època que funcionava com a balneari.
A sobre: duen imatges del pati interior de l’establiment, amb la capella en primer terme.
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Montagut (Vall de Ribes)

l balneari Montagut es troba

situat a la vall de Ribes, a 810

metres sobre el nivell del mar. Hi

ha constància d'un antic Hostal

de Banys, que pertanyia a la família Colomé,

propietaris d'una finca anomenada Can Gorra

i Mas Florensa. Es trobava situat al camí ral

de Ripoll a la Cerdanya. L'any 1869, degut a

l'expansió de l'higienisme a Europa, Tomàs

Montagut construí un edifici damunt de les

esquerdes on brollaven les aigües

mineromedicinals, destinat al tractament per

mitja de la hidroteràpia, que més endavant

desenvoluparien. L'antic Hostal de Banys,

continuà funcionant com a hostal de viatgers

i també per als visitants. En fou metge-director

Pau Alsina i Pou entre 1877 i 1886. Alsina

fou un dels fundadors de la «Sociedad

Española de Hidrologia Médica». L'aigua del

balneari fou analitzada l'any 1830 per Lluís

Bach, farmacèutic de Ripoll. Posteriorment,

l'any 1862, Vicenç Munner en va realitzar una

anàlisis exhaustiva. L'augment de visitants va

propiciar l'ampliació de les instal·lacions

inaugurades l'any 1880. L'any 1914, es

convertí l'antic camí de ferradura en carretera

i propicià un augment de banyistes. També

en aquest mateix any s'enderrocà l'antic

Hostal de Banys per construïr-hi un edifici

annex. La perllongació de la via del tren de

Ripoll cap a Ribes de Freser i Puigcerdà,

proporcionà al balneari una estació pròpia

anomenada «Aguas de Ribas». El balneari

disposava de tres brolladors: el de Vall de

Ribes, el de Fontaga i el del Roser, la

temperatura dels quals oscil·lava entre els 15º

i els 33º. Les seves aigües eren de tipus

bicarbonatades mixtes. L'aigua del balneari

Montagut, concretament la del manantial

Fontaga, es comercialitzà amb el nom d'Aigua

de Ribes, i  fou declarada d'utilitat pública per

Reial Ordre de 11 de maig de 1928. A les seves

rodalies es disposa d'una planta embotelladora.

El balneari deixà de funcionar fa uns anys.

E

ALSINA Y POU, Pablo

Breve reseña de las aguas y baños minerales

del valle de Ribas. Barcelona: Imprenta de
Luís Tasso Serra, 1885. 47 pàgines.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Dues imatges del balneari Montagut, Vall de Ribes, abans i després de
l'ampliació de l'ala esquerra de l'edifici. A la fotografia superior, a l'esquerra de
l’establiment s'observa la capella del balneari.
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A sobre: l’antic Hostal de Banys abans del seu enderrocament l’any 1914.
Al sota: detall de l'àmpli vestíbul del balneari Montagut, cap a la dècada dels anys quaranta.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Imatge del complex hidroterapèutic a la
dècada dels anys seixanta.
En primer terme s'observa l'estació
del tren «Aguas de Ribas». A sota, detall
de la piscina i la capella del balneari.
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A sobre: vista del establiment termal després de l’ampliació que es realitzà cap a 1920.
A sota: visita del bisbe de la Seu al complex hidroterapèutic. L'acompanyaven un bon nombre
de metges.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Dues imatges de les instal·lacions dels Banys de Ribes:

l’àmpli saló de l’establiment i el menjador de l’hotel Montagut.
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Balneari de la Mercè.

Capmany (Alt Empordà)

establiment fou construït l’any

1887, malgrat que només era

part d’un projecte molt més

ambiciós i era propietat del duc

d’Almera Alta. Disposava de 13 piles de bany

on es realitzaven diferents tractaments. Fou

reformat i ampliat l’any 1939 deixant de

funcionar com a balneari i convertint-se en

l’hotel que és en l’actualitat. Les seves aigües

son de tipus sulfuroses, alcalines i

ferruginoses. De les tres fonts de què

disposava (Sant Joan, Sant Rafael i La Mercè)

només es conserva en bon estat l’última, que

es trova annexa a l’hotel i condicionada per

a la ingesta de la seva aigua. Brolla a una

temperatura de 24 graus centígrads i és de

tipus sulfurado-sòdica silicatada i hipotònica.

Hi va exercir de metge-director el Dr. Amaró

Masó i Bru.

L’

A dalt: fulletó turístic del balneari.
A sota: memòria sobre les aigües
sulfuroses i salines de la Mercè i Sant
Rafael, publicada l’any 1863 per Josep
Maria de Fivaller i un detall de la capçalera
d’una carta postal impresa amb publicitat
del balneari.
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Façana del balneari de
la Mercè cap a la dècada dels
anys vint amb un detall de
l’umbracle de la font
sulfurosa de la Mercè.
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Tona (Osona)

a població osonenca de Tona és

rica en fonts. Aquest fet ha

propiciat que al llarg dels anys

hagi comptat amb quatre

balnearis: Roqueta, Codina, Ullastres i Segalés,

dels quals en l’actualitat només resta en

funcionament el de Codina. Tots els manantials

de la vila es troben concentrats al voltant d'una

àrea d'uns quatre quilòmetres. El manantial

Ullastres fóu el primer en entrar en

funcionament, el descobriment del qual es

produí de forma casual. L'any 1874,  Antoni

Font, en foradar un pou a casa seva, prop del

mas Font, va sentir una olor d'ous podrits (àcid

sulfhídric). Les seves aigües foren analitzades

per Antoni Bayés i Fuster i també Narcís

Ullastres les va fer analitzar al farmacèutic de

Vic, Martí Genís, publicant el resultat en una

memòria l'any 1881 titulada «Aguas minero-

medicinales salino-yodo-sulfuradas de S.

Andrés de Tona (provincia de Barcelona,

partido judicial de Vich) de Ullastres y C.ª: sus

efectos fisiológicos y terapéuticos». El seu fill,

Antoni Bayés i Coch, també es va dedicar a la

hidrologia, sent nomenat l'any 1894, metge-

director dels banys de Tona. El manantial

Segalés,  situat al Manso Segalés es va descobrir

l'any 1876. Les seves aigües les va estudiar

Josep Salarich i Giménez, metge de Vic, l'any

1877 i les anàlisis foren realitzades pel metge

i farmacèutic Francesc Domènech  publicant

el seu resultat en la memòria «Aguas minero-

medicinales de San Andrés de Tona. Examen

comparativo de los manantiales Segalés y

Ullastres», el 1883. L'any 1892, el farmacèutic

Florentino Jimeno va escriure la «Memória

histórica-científica del agua clorurada-sódica

sulfurada, variedad bromo-yodurada, que

emana en el término municipal de San Andrés

de Tona, provincia de Barcelona y en terreno

de don José Roqueta». En aquest treball inèdit

es descriuen interessants notícies sobre la

hidrologia, geologia, flora de la comarca, clima,

història i anàlisis de les aigües d'aquest

manantial, així com de la vila de Tona. L'any

1877 es localitzà el manantial Roqueta.

L'edifici del balneari fou bastit entre 1885 i

1890 segons un projecte de l'arquitecte Lluís

Domenech i Muntaner i va funcionar fins l'any

1966. Fou enderrocat l'any 1974. El darrer

en descobrir-se fou el manantial Codina, ja

ben entrat el segle XX, concretament l'any

1912 i curiosament com ja hem comentat,

és l'únic que continua en funcionament. Les

seves aigües van ser estudiades per Francesc

Terricabras i Comella publicant els resultats

en la «Memoria histórico-científica de las

aguas minero-medicinales del Manantial

Codina de Tona» l’any 1912. Les aigües

mineromedicinals de Tona foren declarades

d'utilitat pública per una Reial Ordre de 5 de

juny de 1877 i les van analitzar químicament,

l'any 1900, Josep Canudas i Salada i Josep

Canudas i Bordes. L'anàlisi bacteriològica el

realitzà Carles Calleja. Són de tipus clorurades-

sòdiques sulfuroses.

L
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A dalt: vista general de Tona a principis del segle xx.
A sota: el balneari Codina, l'únic que en l'actualitat continua en funcionament.
La imatge correspon a la dècada dels anys vint del segle passat, poc després
de la seva inauguració.
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Dues imatges del balneari Codina: abans i després de l’ampliació de l’establiment.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A sobre: pati interior del balneari Roqueta.
Al mig: Josep Roqueta i Bres, descubridor del balneari
que porta el seu nom.
A sota: la sala per a la cura hidropínica.
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Imatge del balneari Roqueta, cap a la dècada dels anys vint. L'edifici, d'una gran singularitat,
fou projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner. Disposava d'una àmplia escala de
cargol amb més de cent graons per accedir al pou, que encara es conserva.
Al mig: detall d’un abonament mensual per accedir al balneari.
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Maria Molas,
infermera del
balneari Roqueta
fins l'any 1969,
en una imatge
retrospectiva
donant aigua als
nens. A la dreta de
la imatge, la porta
que donava a
l'escala del pou.

Porta principal del balneari Roqueta l'any 1939. A la dreta s'observa l'antiga teulada del pou.
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El balneari Ullastres és el més antic de la població. Disposava d'un ampli passeig a
l'entrada, malgrat que l'edifici hidroterapèutic era de petites dimensions. Dues imatges
de la dècada dels anys vint de segle passat.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

Les instal·lacions
del balneari Ullastres,
segons dues
fotografies de
principis de segle XX.
A sobre: l’aiguader del
balneari amb la bomba
per extreure l’aigua
del pou.
A sota: bonica imatge
d’una nena prenent
les aigües.
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Façana de l'establiment hidroterapèutic
Segalés de Tona en l’època que
funcionava l’establiment amb el projecte
de l’any 1877 per a la construcció d’un
nou l'edifici que no arribà mai
a portar-se a terme.
A sota: la memòria mèdico-topogràfica
del Dr. Josep Salarich publicada
a l’any 1877.
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Memòries relatives a les
aigües mineromedicinals
de Sant Andreu de Tona,
publicades entre els anys
1881, 1900 i 1912.
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Sant Hilali Sacalm (La Selva)

A
l costat de la riera d’Osor i a uns

quatre quilómetres i mig de Sant

Hilari Sacalm, es troba l’antic

balneari de la Font Picant. Les

propietats beneficioses d’aquestes aigües

eran ja conegudes i documentades a principis

del segle XVIII, molt abans de que es bastís el

primer edifici balneari a finals del segle XIX. El

doctor Antoni Gravolosa, que era el metge

del poble, fou el primer que començà a

experimentar amb aquesta aigua, tot aplicant-

la als seus pacients i observant els seus

efectes beneficiosos. La primera anàlisi de la

Font Picant de Sant Hilari Sacalm la va portar

a terme el doctor Balcells.

El primer establiment balneari fou anomenat

Hotel Martín, amb motiu del seu fundador

Martín Pagès i les seves aigües foren

declarades d’utilitat pública l’any 1879.

L’edifici constava d’un sol cos de cinc plantes

i disposava de 100 habitacions. Nicolás Pérez

Jiménez que fou metge-director del balneari

va publicar l’any 1888 el «Bosquejo

climatológico é hidrológico de la estación

termal de San Hilario Sacalm (Gerona)» i

«Termas de San Hilario», l’any 1892. També

Cándido Peña i Gallegos va escriure la

memòria «Indicaciones de las aguas mine-

rales en la litiasis urinaria», publicada l’any

1913 pel Col·legi de Metges de la província

de Girona. Aquest treball fou presentat al IX

Congrés Internacional d’Hidrologia, Geologia

i Climatologia que es va celebrar a Madrid

l’any 1913.

Les aigües del Sant Hilari Sacalm brollen a una

temperatura d’entre 11º i 18º de cinc

surgències diferents: la Font Picant de Sant

Josep, font de Sant Escolàstica, font de Santa

Teresa, font de Santa Modesta i font de Sant

Joan. Són de tipus bicarbonatades sòdiques,

calciques i ferruginoses. En l’actualitat, les

instal·lacions balneàries es troven en un estat

de degradació important i només es

comercialitza la seva aigua.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A sobre: façana de l’hotel Martín cap a principis del segle XX.
A sota: l’edifici destinat a l’administració, la direcció mèdica i la planta
d’embotellament d’aigua.
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A sobre: un grup d’estiuejants a la terrassa del balneari de Sant Hilari Sacalm.
A sota: sortida de la diligència cap a Hostalrich.
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BALNEOTERÀPIA ANTIGA A CATALUNYA. L’aigua com a agent terapèutic

A sobre: la Font Picat de Sant Hilari
Sacalm, cap a principis del segle XX.
Al mig: fulletó turístic del
balneari Martín.
A sota: l’elegant menjador de l’hotel,
de dimensions considerables.
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Santa Coloma de Farners (La Selva)

principis del segle XIX, les seves

aigües foren aprofitades per a la

indústria del cànem i durant les

guerres carlines s'utilitzaren per

curar els ferits. Posteriorment van caure en

desús fins que en acabar de la Guerra Civil

tornaren a revifar-se. Les Termes Orion es

troben situades a dos quilòmetres de la

població de Santa Coloma de Farners, al peu

de les estribacions del Montseny, a 200

metres sobre el nivell del mar. Pere Roqué

i Pagani, catedràtic de química de l'Escola

Industrial de Barcelona i de la Facultat de

Farmàcia, és autor de «Análisis cualitativo

del agua salino alcalina de Santa Coloma

de Farnés, província de Gerona», publicat

l'any 1866. També és conserva un treball

de l'any 1885 titulat «Baños de Santa

Coloma de Farners», custodiat a la Reial

Acadèmia de Medicina de Catalunya del

qual es desconeix el seu autor. Les aigües

de Santa Coloma de Farners foren

declarades d'utilitat pública per una Reial

Ordre del 9 d'agost de 1890 i brollen a una

temperatura de 40º. Són de t ipus

bicarbonatades càlciques i  es

comercialitzaven amb el nom de «Agua

Orión». Les seves virtuts foren estudiades

l'any 1890 pel metge Francesc Bofill i Galtés

i el 1924 per Felip Cardenal i Lluís Tomàs i

Rodó amb un treball presentat al Congrés

Nacional d'Hidrologia Mèdica celebrat a

Madrid, amb el títol «Efectos de las aguas

de Santa Coloma de Farnés (Termas Orion)

sobre la tensión arterial». Josep M. Mascaró

i Castanyer que va ingressar al Cos de

Metges de Banys l'any 1894, fou metge-

director de Santa Coloma de Farners. L'any

1931 a les Termes Orion hi exercia el metge

Felip Cardenal. Altres metges que valoraren

els efectes de les seves aigües foren, Valentí

Carulla i Margenat, Ricard Martí i Enric

Ribas. Aquest úl t im valorà l 'acció

terapèutica de les aigües en la cirurgia.

A
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Dues imatges del balneari Martí de Santa Coloma de Farners: una vista general
de l’establiment i la galeria de l’edifici en plena temporada d’estiueig.
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A sobre: aspecte que oferia la població de Santa Coloma de Farners,
a principis del segle XX.
A sota: detall del saló del balneari Martí.
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A sobre: baixador al centre
de la porxada de les Termes
Orión, a Santa Coloma de
Farners.
A la dreta: portada de la
monografia editada l’any 1898
sobre els «Baños de Santa

Coloma de Farnés: aguas

bicarbonatado-cálcicas termales

declaradas de utilidad pública

por Real Decreto de 9 de agosto

de 1898».
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Dues imatges de les Termes Orión de Santa
Coloma de Farners i la portada d’un fulletó
publicitari.
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Al dalt: Sala d’hidroteràpia de les Termes Orión.
Al mig: Publicitat inserida a la Guia Mèdica de

Catalunya, l'any 1931.
A sota: l’ampli vestíbul d’entrada a l’edifici.
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Banys de Sant Vicenç (Alt Urgell)

Fulletó turistic dels banys de Sant Vicenç i una perspectiva dels edificis que formen el
balneari. A l’esquerra la casa nova que funcionà com a centre hidroterapèutic fins a 1936.

H
i ha constància documental que

a finals del segle X ja s’utilitzaven

aquestes aigües amb finalitats

curatives. No va ser fins a mitjans

del segle XVI que la família Pal de Bescaran,

propietària del mas de Sant Vicenç hi establí

un hotel per als viatgers del camí ral de

Puigcerdà a la Seu d’Urgell. Bartomeu Pal va

comprar el dret de les aigües termals l’any

1775 i transformà l’hostal en balneari fent-hi

construïr una capella dedicada a la Mare de

Déu del Remei. L’any 1863, Vicenç Munner i

Valls va fer l’estudi químic de les seves aigües

minerals. L’any 1870 es va construïr un nou

edifici dotat d’àmplies instal·lacions. Aquest

edifici conegut com a casa nova tenia tres

plantes pel cantó de la carretera i sis per la

banda del riu Segre. Les aigües utilitzades

provenien de tres fonts diferents i brollen a

una temperatura mesotermal de 38 graus

centígrads. Són de tipus sulfuroses i

bicarbonatades sòdiques, de mineralització

dèbil. En l’actualitat de les dues construccions

només resta en funcionament la casa vella

com a pensió i utilitza les aigües termals per

a banys que ofereix als seus clients i per a la

piscina.
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A sobre: el menjador dels banys de Sant Vicenç segons una fotografia
publicada en un fulletó promocional.
A sota: vista del conjunt d’edificis que formen la casa vella, situats al peu
de la carretera que va de Puigcerdà a la Seu d’Urgell. Al fons de la imatge,
la capella dedicada a la Mare de Déu del Remei.

GIMBERNAT GRÀFIC 3 reduït.p65 14/09/2007, 17:12133



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
134

Joan Pujol i Ros

Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà)

embla que existia una casa a uns

dos quilòmetres de Vallfogona,

anomenada Can Martina, amb

una font mineromedicinal. En

aquest indret hi anava gent, sobretot de la

comarca de l'Urgell per curar-se d'una

malaltia de la pell, el «salubre». Des de 1860

a 1864, el metge de Vallfogona, Llorenç

Sicart, va estudiar els efectes de les seves

aigües. De 1893 a 1902 el metge de la vila,

Florenci Figueres, va perfeccionar les

observacions clínicohidrològiques. L'any

1898 mossèn Miquel Pla fou curat d'un

èczema amb les seves aigües i animà als

seus germans Antoni i Lluís a comprar la

propietat d'aquestes. Van encarregar al

geòleg Jaume Almera l'estudi de les aigües

i al farmacèutic Josep Casares les anàlisis

químiques. El sòlid prestigi de les seves

aigües, reconegudes en l'àmbit nacional i

comparables a al tres centres hidro-

terapèutics d'Europa, va propiciar un

creixement del centre que es convertí en

un dels més ben dotats de Catalunya a la

seva època. A més a més dels l'edificis

hidrotermals,  projectats l 'any 1901,

disposava de cases-xalet per acollir a

famílies senceres durant la temporada de

banys. Des de 1901 a 1903, hi va exercir

de metge Florenci Figueres. Entre 1904 i

1915, Ciriac Giner serà el metge-director

que és autor de la «Memoria sobre el

balneario y aguas minero-medicinales de

Vallfogona»; «Establecimiento balneario de

Val l fogona de Riucorb, província de

Tarragona: aguas minero-medicinales

cloruradas-sódicas sulfatadas variedad

bromuro-iodada», publicades l'any 1905 i

«Clínica terapèutica de las aguas minerales

de Vallfogona de Riucorb: tratamiento de

los eczemas crónicos: estadistica razonada

de 914 casos», publicada a Barcelona l'any

1911. Posteriorment, entre 1934 i 1935,

fou metge-director d'aquestes aigües

Miquel Torelló i Cendra, juntament amb

Josep Martí i Morera. Torelló era pediatre i

cap del servei del primer consultori de la

«Lluita contra la mortalitat infantil». També

fou l'impulsor del Congrés de la litiasi biliar

celebrat a Val l fogona l 'any 1935.

L'establiment hidroterapèutic disposava de

tres manantials que brol laven a una

temperatura de 14 graus centígrads. Les

seves aigües són de tipus clorurades-

sòdiques en dos d'ells i, ferruginoses

bicarbonatades, en el tercer.  Foren

declarades d'utilitat pública per una Reial

Ordre de l'any 1903.

S
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Tres monografies sobre el balneari
de Vallfogona de Riucorb, editades
entre 1905 i 1911.

Façana del balneari de Vallfogona de Riucorb, amb un àmpli jardí a la seva
entrada. La fotografia correspon a poc temps després de la seva construcció.
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La construcció del balneari de Vallfogona de Riucorb, va modificar l'indret original i
va generar un gran nucli d'estiueig al seu voltant.
A les fotografies podem veure dues vistes del balneari.
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A sobre: detall d'un dels xalets per a l’allotjament de families senceres.
A sota: el menjador del balneari en plena temporada de banys, cap a 1910.
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A dalt: saló del balneari de Vallfogona de Riucorb,
amb un grup de clients interpretant una peça musical.
A sota: una de les sales de bany d’aquest establiment l’any 1914.
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La imatge de Moisès fent
brollar l'aigua d'una roca
ve acompanyada de la
inscripció «Carlsbad

Catalán». Com en el cas
del «Vichy Catalán»,
s'intentava prestigiar les
aigües dels balnearis
catalans amb els noms
europeus de més
difussió.

Publicitat del balneari inserida a la
Guia Mèdica de Catalunya,
l'any 1931.
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CASTELLARNAU Y DE LLEOPART, Luís de
Tratado completo de hidroterapia.

Barcelona: Establecimiento tipo-litográfico
editorial de Espasa, 1884. VIII, 578 pàgines.

NADAL, Alfredo
Compendio de hidrología médica,

balneoterapia e hidroterapia, con apuntes

sobre todos los establecimientos principales

de España y del extrangero.

Barcelona: Montaner y Simón, 1884, IV, 574
pàgines il·lustrades.

Les publicacions
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CARBÓ i D'ALOY, Narcís
Catálogo general de las aguas minero-

medicinales de España y del extranjero de

antiguo y reciente uso,

con indicación de su temperatura,

composición y aplicaciones médicas.

Barcelona: Imprenta de Luís Tasso Serra,
1889, 558 pàgines.

CASTELLARNAU y DE LLEOPART, Luís de
El agua común usada como bebida para curar

las enfermedades.

Barcelona: Imprenta y litografia de José
Cunill, 1885, 129 pàgines il·lustrades.
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MARTÍNEZ REGUERA, Leopoldo
Bibliografía Hidrológico-Médica Española.

Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello,
1892-1896. 3 volums, 883 pàgines.
1. Secció d’impresos.
2 i 3. Manuscrits i biografies.

ROCA i BALLBER, Salvador
Aigües minero medicinals, balnearis de

Catalunya: comunicació al Segon Congrés de

Metges de Llengua Catalana.

Barcelona: Impremta de vda. Badía Cantenys,
1917, 26 pàgines.
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FOIX i GUAL, Joan Baptista
Notícia de las aguas minerales más

principales de España: apéndice al curso de

matéria médica o farmacologia.

Barcelona: por Joaquín Verdaguer, 1840. IV,
138 pàgines.

TERRADES i PLA, Francesc
Les possibilitats ginecològiques de les aigües

minero-medicinals de Catalunya.

Barcelona: Annals  de Medicina.
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RODRÍGUEZ PINILLA, H.
Manual de hidrología médica.

Barcelona: Soler, [189-]. 164 pàgines
(Manuales Soler XXVIII).

CASTELLARNAU Y DE LLEOPART, Luís de
Programa-prontuario de los servicios

higio-terapéuticos del Instituto Hidroterapéutico

del Dr. Castellarnau.

Barcelona: Instituto Hidroterapéutico del
Dr. Castellarnau, 1900. XVI pàgines il·lustrades.
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 CALBET I CAMARASA, JOSEP M. Evolució ideológica de la Medicina. Barcelona, Laboratorios FHER,

S.A, 1983.

CALBET I CAMARASA, JOSEP M.; CORBELLA I CORBELLA, JACINT. Diccionari Biogràfic de Metges

Catalans. Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana i Seminari Pere Mata de la Universitat

de Barcelona. 1981-1983, 3 Volums.

CALBET I CAMARASA, JOSEP M.; MONTAÑÀ I BUCHACA, DANIEL. Metges i farmacèutics Catalanistes.

(1880-1906), Valls, Cossetània edicions, 2001.

CALBET I CAMARASA, JOSEP M.; VALLRIBERA I PUIG, PERE. Medicina i Societat a l’Espluga de Francolí

(Segles XVIII i XIX), Barcelona, Publicacions i Promocions Universitàries, S.A., 1990.

CARDONER I PLANAS, ANTONI. Història de la Medicina a la Corona d'Aragó (1162-1479), Barcelona,

Scientia, 1973.

CORBELLA I CORBELLA, JACINT. Les memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya, Barcelona, Publicacions i Promocions Universitàries, S.A., 1993.

CORBELLA I CORBELLA, JACINT. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona. 1843-1985,

Barcelona, Fundació Uriach 1838, 1996.

CORBELLA I CORBELLA, JACINT; CALBET I CAMARASA, JOSEP M. «Bibliografia Històrica de la Sanitat

Catalana. Volum I, A-F; volum II, G-Mc; volum III, Me-Ri» a Gimbernat. Revista Catalana d’Història

de la Medicina i de la Ciència. Barcelona, 1992-2001. Seminari Pere Mata de la Universitat de

Barcelona.

CORBELLA I CORBELLA, Jacint; SECULÍ I BRILLAS, Josep. Nomina Academicorum. 1770-1995,

Barcelona, Promocions i Publicacions Universitàries, S.A., 1995.

Bibliografia
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DE HARO LÓPEZ, M. CANDELÀRIA; RIPOLL i REVUELTA, ARANTXA. Historia de la hidroteràpia.

Treball del Seminari d'Història de la Medicina de la Universitat de Barcelona, 2002-2003.

ESCUDÉ I AIXELÀ, MANUEL M; FITÉ, MARIA. Hidroteràpia antiga a Catalunya. Els fons de la Facultat de

Medicina de Barcelona, Barcelona,  Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, 1998.

GILI CIRERA, G.; FLORENSA ORIVE, J. «Estudio de Caldas de Bohí y sus aguas termales» a

Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. 1985: 3; 205-220.

GUIA DE BALNEARIOS DE ESPAÑA, Madrid, Ministerio de Comercio y Turismo de España, 1994.

JORDI GONZALEZ, RAMON. Colectanea de 'speciers', mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos

practicantes de farmacia y farmacéuticos en Cataluña. (1207-1997), Girona, Fundació Uriach

1838, 2003.

LAÍN ENTRALGO, PEDRO. Historia de la Medicina, Barcelona, 1978, Salvat Editores, 1978.

LOBO I SATUÉ, ISABEL. «Las obras de hidrologia médica que se encuentran en la Real Academia de

Medicina de Barcelona» a Actes del IX Congrés Nacional d'Història de la Medicina, Saragossa,

1991. Pàgines 1387-1404.

MADOZ, PASCUAL. «El Principat de Catalunya» a Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España,

Barcelona, Curial, 1985, 2 volums.

MITJÀ I SARVISÉ, ALBERT. Balnearis. Els recursos minerals de Catalunya, les aigües minerals,

Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999.

MONTAÑÀ I BUCHACA, DANIEL. Medicina i societat a la Vall de Boí als segles XVIII i XIX, Barcelona,

Promocions i Publicacions Universitàries, S.A., 1994.

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA. 50 ANYS. Barcelona, 2006.

SOLÀ MORALES, A. Arquitectura balneària a Catalunya, Barcelona, Departament de Política Territorial

i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i Cambra Oficial de la Propietat Urbana,

1986.

USTRELL I TORRENT, JOSEP M. «El balneario de Vallfogona de Riucorb» a Asclepio. 1980: 22;

467-484.

VALLRIBERA I PUIG, PERE. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,

Barcelona, Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona. 2000.
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Arxiu Comarcal de Manresa.

Arxiu Comarcal de Vic.

Arxiu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Arxiu Família Montagut.

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

Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana 'Gaspar Sentiñón'.

Arxiu Municipal d'Esparraguera.

Arxiu Thermalia. Museu de Caldes de Montbui.

Balneari Caldes de Boí.

Balneari Codina. Tona.

Biblioteca de la Facultat de Medicina de Barcelona.

Fotografia Andreu.

Fotografia Pla.

Unitat d'Història de la Medicina de la Universitat de Barcelona.

Josep M. Calbet i Camarasa.

Jacint Corbella i Corbella.

Manuel M. Escudé i Aixelà.

Carles Hervàs i Puyal.

Maria Molas.

Marià Obama.

Joan Pujol i Ros.

Consol Roqueta.

Andreu Valldeperas i Ros.

Documentació gràfica
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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». Barcelona, 1977.
216 pàgines.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Santuaris lleidatans amb tradició mèdica. Lleida, 1981.
158 pàgines.

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

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

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

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

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

8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II. F-Q. Barcelona,
1982.  240 pàgines. (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  pàgines.

10.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. III. R-Z i Addenda.
Barcelona, 1983. 348 pàgines. (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». Barcelona, 1984. 172 pàgines.

12.- Programa del I Congrés Català de Medicina del Treball. Barcelona, abril 1984. 36 pàgines.
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13.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. I. Barcelona, 1984 (*). 322 pàgines.

14.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol.II. Barcelona, 1984 (**). 346 pàgines.

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. Barcelona, 1984. 162 pàgines.
(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 pàgines.

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

18.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. III. Barcelona, 1985 (*). 470 pàgines.

19.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. IV. Barcelona, 1985 (**). 395 pàgines.

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

21.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. V. Barcelona, 1986 (*). 412 pàgines.

22.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina  i de la Ciència. Vol. VI. Barcelona, 1986 (**). 382 pàgines.

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

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

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

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