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Patrocinat per la

Al meu fill metge, J.F Col1 h'l~ini als
fidels amics de I'Hospital de la Creu Koja de Barcflonn.

Tenir I'ocasib de prologar un treball sobre la
historia d'un dels hospitals de la Creu Roja,
en aquest cas el de Barcelona, sempre és mctiu de satisfacció. Quan, a més, el treball ha
estat dut a terme per una persona apreciada. com és el Dr. Francesc Coll i Colome, la
il.lusi6 encara és més gran.
La Creu Roja, a Catalunya com a tot el món.
ha estat i és una institució sanitaria de primer ordre. No hi ha dubte que, de Lotes les
realitzacions sanitaries dutes a terme per la
Creu Roja a Catalunya. els hospitals en són
una p q a fonamental. i molt especialment
I'hospital de Barcelona.
Aquest treball que ara presentem constitueix
una obra altament interessant ja que, a través de la histdria de I'hospital de la Creu Roja
de Barcelona. pot entreveure's I'evolució dels
nostres hospitals i de la medicina catalana.
Veiem com I'hospital p a s a per I'etapa de beneficencia, com, a poc a poc. entra en I'etapa científica -primer com a centre destinat
a I'atenció privada i.amb I'aparició de la Seguretat Social, com a establiment a vocació
pública- i veiem tambe com en els últims
temps el centre ha lluitat d'una manera remarcable per passar a formar part, definitivament, del que en diem hospitals eficients.
Finalrnent, cal posar de relleu que I'hospital
de la Creu Roja de Barcelona sempre ha destacat des del punt de vista de la docencia,
de la fonnació de personal, essent la seva escola d'infermeria tota una institució.
Des dels diferents llocs que he ocupat durant
els d a m r s nou anvs en I'administració sanitaria catalana, he "pogut observar des de mir a d o r ~privilegiats les dificultats per les que

ha passat aquest centre de la Xarxa Hospitalaria d'utilització Pública i els enormes esforqos realitzats per superar-les. No voldria
deixar passar aquesta ocasió sense formular
el desig que els diferents problemes que afecten I'hospital de la Creu Roja de Barcelona
passin defiitivament a la histaria i que, amb
la capacitat d'adaptació als canvis que el caracteritza, quedi perfectament inserit en el
Servei Catala de la Salut. essent un element
cabdal del mateix.
Abans d'acabar aquesta breu ressenya, voldria dedicar unes paraules molt sentides a
I'amic Francesc Coll. Es tracta. sens dubte.
d'una persona exemplar des de molts punls
de vista perd sobretot des del de I'estima a
la seva professió i al seu hospital. on al llarg
de la seva trajectoria professional ha ocupat
diversos llocs de responsabilitat. A nivel1 personal, sempre hauré d'agrair-li la influencia
decisiva que va tenir sobre la meva carrera.
aconsellant-me primer d'emprendre els estudis de medicina i posteriorment donant-me
el seu suport en tot moment.
Confio en que I'exemple del Dr. Coll, aixi com
el del seu hospital, continuin essent d'utilitat a moltes altres persones i institucions durant molt de temps. Espero, en definitiva. que
siguin un estímul per treballar en el manteniment i la millora del nostre sistema sanitari.

Xavier Rias i Vidal de Llobatera
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya

la memoria és la gran virtul dels pobles i
de les persones que creuen en el fulur com
a possibililcil que es va modelant iconstruinl
a lravés de I'esforc i de la voluntat. Kes no
1:s produeix sense una raó. Kes no s'esdevé
si no hi conlribuim amb afany i esperil emprenedor. la vida té un senlil progressista.
No es pot aturar. És un fluir constanl, i hem
de posar-hi lots el millor de cadascú per a
poder-nos sentir corresponsables en aquesl a meravellosa aventura de I'ésser huma sobre el planeta lerra. I%r aixb és sempre interessanl mirar enrera. t k r a conkixer quP
va passar abans i per que. t'er aixb 6s encoraljador saber les dificultals. encerls. salisfaccions o mancances que van succeir ahir.

Personalmenl, és una satisfacció escriure
aquests breus mols de presenlació com a
President de la Creu Roja a Calalunya. quan
no fa gaire m b de quinxe anys era jo lambe
un jove melge inlern que comencava la seva
vida professional a I'Hospilal de la Creu
Roja. Aquesl centre esta passant un difícil
període d'adaplaci6 a la realital sOciosanitaria de la socielat dels noranta. Perb
estem convenquts que se'n sortira. Aquesla
és la nostra esperanca.
Gracies. Dr. Coll Colomé, per la seva tasca
i la seva il.lusió.

I,a lasca realitaada pel Ilr. Francesc Coll Colomé mereix el nostre reconeixement i agraiment. Amh prosa senxilla i entenedora, ens
explica els setanla anys d'existkncia de I'Hospilal de la Creu Roja a Barcelona. El Dr. Coll
Colome. que ha dedical mes de la meilat de
la seva vida a quest cenlre. I'estima. N o ho
pol amagar. I és sola aquest punt de vista,
molt personal i subjectiu. que planteja la referkncia histbrica. l. malgrat I'obligada investigacib i recerca de fonts documenlalisLes, dóna molt valor a I'ankcdota i a les seves
prdpies vivencies.
En: verital, aquest hisloric Hospilal 1é pera
moltíssima gent una imatge ben favorable:
uns perque hi han estat guarits, els altres
perque hi han ap&s i h i han pogut abocar
la seva voluntat d'ajut al proisme: i la ciutal
de Barcelona, el pais en general, perquP han
lingut un centre hospitalari de gran qualil a t medica i assilencial.

Dr. KICAKD GIITIÉRRKL
1 MART~
Presidenl de la Creu Roja a Calalunya

INTRODUCCIO

Hom diu que els records s6n els cabells
blancs del cor que permeten de reviure fets
ipersones del passat. Motivat per aquest desig he volgut recopilar els principals esdeveniments dels gairebe 70 anys de vida de
CHOSPITAL DE LA CKElJ ROJA de Barcelona.

La relació de la majoria de fets histories de
I'Hospital I'he poguda dur a terme gracies
a haver estat integrat durant més de
quaranta-quatre anys al seu Cos Facultatiu.
cosa que m'ha permes de coneixer les seves
vivencies més remarcables i ensems tractar
un gran nombre de personalitats: malalts,
metges, politics. gent del govern...molls d'ells
persones rellevants del País que deixaren el
seu rastre en epoques que la Medicina feia
extraordinaris avencos.
A mes d'aquesta efusió sentimental procuraré d'exposar I'experiencia de molts anys de
dificulWs, il.lusions i esperances que crec
que podran ésser útils als qui tinguin pocs
anys de vida hospitalaria. I així els joves. a
I'empara del coneixement del passat, prepararan millor el %u rellancament vers el futur
Dins d'aquesta hisldria podrem observar dos
tipus de judici que necessiten certa explicacio. Per una part. uua revisi6 del passat segons I'actuació aparentment negativa d'algunes persones que en realitat obraven
d'acord amb els mitjans i la manera de pensar del context socio-polític de I'epoca, i per
altra banda. una justificada admiracio envers altres, la tasca altruista de les quals fou
molt positiva pera I'expansib i exit de I'Hospital. Les dues apreciacions no volen ésser
critiques ni nostalgiques, sin6 respondre a
la realitat d'unes etapas historiques que, en
la seva evolució. allb que fou bo en el passat
ha cristal.litzat en allb que és bo en el present.

Segons la nostra opini6 aquesta evolució favorable s'ha assolit sense cap protecció basica. ja que el Centre sempre s'ha desenvolupat amb penúria econbmica i sense una
financiació adequada. lactors negatius que
solament han pogut ésser compensats pel
treball constant d'unes estructuws humanes
unides per un comú denominador: I'afclr
apassionat per I'Hospital.
Gracies a aquest treball de cenlenars de persones, molt sovint inaparent i gairebé sempre desinteressal, el Centre progressa. integrant el que es positiu de la Lradició amb el
que ho es de I'evoluci6. i. gairebé sense
adonar-nos-en. el bon Hospital d'ahir ha esdevingut I'actual Hospital d'avui.
E l recorregut no fou facil i no sempre va trobar la comprensi6 que calia, perb la tenacitat dels amics de I'Hospital pogué mes i amb
el seu aiul es vrnceren tota mena de dificultats.
La realitat d'aquest fet. imprescindible prr
a comprendre el miraclr de la supervivencia
de I'Hospital. ens permelra d'anar recordant
moltes d'aquestes persones que lant van fer
per la casa del d o s de Maigs, i ens donara
I'oportunitat d'expressar la nostra admiraci6 i gratitud envers els homes i dones que
han treballat i segueixen treballant per millorar la Sanitat.

ETAPGS EVOLUTIVES
Conscients de I'extensió i complexitat del
tema histdric que volem tractar. hem cregut
convenknt dividir I'exposició en cinc períodes principals.
El PRIMER PER~ODI.: comenca amb la naixenqa de I'Hospital, que fou construit per tal
d'acwilir ferits i malalts procedents de la Guerra d'Africa. En aquesta etapa s'inicia una
col4aboració estreta amb I'Escola d'lnfemeria: aquesta col.laboració hauria d'imprimir
durant molts anys un caracter particular a
les principals activilats de I'Hospital. El 18
de julio1 de 1936, amb I'explossió de la Guerra Civil comenca el SEGON PER~ODE,que
dividirem en dues parts: a la primera. I'Hospital es converteix en la Clínica de Guerra
número sis, on es reaiitza la tasca ingent de
tractar milers de ferits evacuals deis fronts:
a la segona, un cop acabada la Guerra. I'Hospital recupera la seva figura de PoliclCnica
Quirúrgica dedicada prioritariament als accidents de treball. El TERCER PER~ODE.que
compren prop de vint-i-cinc anys. és la fase
mes transcendentai de I'evolució hospitalaria del Centre, quan el petit policlínic quirúrgic esdevé un hospital d'especialitals, algunes de les quals gaudeixen de gran prestigi
en I'ambit sanilari nacional. En el 1970 s'inicia el QUART PER~ODE.amb la gestió hospitalaria del primer Gerent. L'administració
creix i cada dia es fa més sofisticada. El clínic que se n'ocupa. potser per gust. va cedint el pas al professional administratiu.
CHospital de caritat es converteix en empresa sanitaria. Finalment, en el 1980 comenca el CINQIIE PER~ODI.:. El col.laborador altruista desapareix definitivament. Veritabies
professionals en gestió hospitalaria es fan
responsables de la del nostre Hospital, i
aquest. con1 tota empresa d'avui. s'ha
d'adaptar a les necessitats actuals i demostrar la seva viabilitat.

Primer Període
(1920-1936)
EL NAIXEMENT
D'UN HOSPITAL

Logicament. la informació sobre aquest període I'hem haauda d'obtenir investiaant en
diversos diaris-de I'epoca, així com<mb la
transmissió oral que hem rebut dels supervivents que van treballar a I'Hospital abans
de la Guerra Civil.

La idea d'un hospital que depengues de la
Creu Roia i en el que s'hi pogués ubicar una
escola d'infermer-es. sor& de la JUNTA DE
DAMES DE LA CREU ROJA. entitat constituida el 20 de maig de 1908.
Abans de la Primera Guerra Mundial, la Junta de Dames era presidida perla Sra. D? Júlia MONTANER DE CAPMANY. Comtesa de
la Vall de Canet. En formaven part altres diverses Dames de la Creu Roja de Barcelona.
entre les quals. les croniques esmenten les
senyores PRAT DE LA RIBA, SANZ-SELMA,
MORATÓ, PAMIAS, PUJOL SERRA, GRAU,
QUINTANA i RIBES.

Durant la Primera Guerra Mundial els contactes de la Junta de Dames amb el Movi.
ment Internacional de la Creu Roja fou constant: les nostres Dames pogueren constatar
la importancia de les organitzacions hospltalbries en temps de guerra. Fruit d'aquesta informació i estant en plena efervescencia la nostra guerra d'Africa. Creu Rola va
prendre la decisió de comprar als senyow
RIVA i GARCIA uns terrenys siluals al c a m
Dos de M a -i r entre els d'lndústria i Cbrsega.
Aixb no obstant. abans d'inauaurar aauest
del Dos de Maig, el precedirena arcel lona
uns altres dos Centres hospitalaris de la C m
Roja. El primer estava situal en un local dei
carrer del Bruc número 30; fou un Hospital
de Sang que s'hagué de posar precipitadament en activitat per tal de poder alendre
els nombrosos ferits de la vaga cruenta d d
1919.
Aquest primer Hospital de vida efímera, va
esser un accelerador excel.lent per la1de p w
mocionar la construcció del que es projectava bastir en el terrenys del carrer Dos c(e
Mais auan es osa en evidencia la manca
de llits-hospitaiaris a Barcelona. agreuiada
per la necessitat creixent d'hos~italitzacions ates el gran nombre de malak i ferits
que arribaven procedenls de la Guerra del
Marroc. D'altra banda. la Presldenta de la
Junta de Darnes, Sra. CAPMANY, insistia en
la conveniéncia que la Creu Roja tingues un
centre adequat mr satisfer els reaueriments
de ~ ' ~ s c od'lnfermeres,
la
les activilals docents de la qual s'havien ja inicial a I'Hospltal Clínic el 28 de mar(: del 1918.

Donya Jdlla CAPMANY. ComL..._
.e la Vall de Canel.

1!l19 HiHpiWI dc S;iii&! dt'l rarn'r di'l Hrui'.
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Per aquestes dues importants raons hom
prengd la decisió definitiva de construir un
nou Hospital, i el 18 d'abril del 1920 es va
col4ocar la primera pedra amb assistkncia
de totes les autoritats i nombrós public. Es
realitzaren diversos actes festius caracteritzats per la fastuositat i barroquisme dels
anys inicials de la decada dels 20.
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BullleU Orklal de b bfkada de Crru Rola. on rs dona mmpw de
la col.locacl6 de la primera pedra.

El financament de la construcció va presentar dificultats des del primer dia, perd, tal
com es respetirta sovint en el futur, sorgl
I'home providencial, el Sr. Josep VENTURA
TULDRA, contractista d'obres enamorat de
I'objectiu hospitalari. el qual. moltes vegades. sense esperar I'arribada dels fons que
havien del trametre de Madrid. ordenava la
continuació de les obres i es feia chrrec personalment de les despeses.
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Kobra en coniunt prosseguia a ritme lent fins
que un fet important esdevingut el 22 de novembre del 1921 va determinar que Madrid
es mobilitzés i prestes I'ajut necessari. Es
tracta que va arribar al port de Barcelona
el vaixell .Alicante#, reple de malalts i ferils
procedents de Melilla. En aquella data la
construcció de I'Hospital anava molt retardada i I'Assemblea es veié obligada a instaldar 104 ferits i malalts en un local provisional situat en el número 458 del carrer de

Mallorca. En realitat, encara que aquest Centre fos per ordre cronblogic el segon Hospital de la Creu Roja de Barcelona, es considera el primer en que d'una forma ordenada van actuar en la tasca hospitalaria infermeres i metges de la Instilucló. La tolalitat
d'aquells 104 primers ingressos fou donada
d'alta, llevat d'un jove soldat que morí afectat de meningitis i que va &ser solemnement
sepultat en el Temple veí de la Sagrada Família.

I1nadi, lis Sales de I'Hoapllal pmvlslondl drl r a m r dr Mallon.o a pdrnt.rs dc nuirrnhw dt'l 1921
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Facana de I'Hospllal el dla dr la inau#urari6.

A la fi. i després de vencer novarnenl rnúltiples obstacles. les obres van acabar i el 20
de maig del 1924. amb la rnateixa solernnit a l barroca del dia de la col~locacióde la primera pt:dra. la Reina Victoria inaugurava
I'rsmrntat Hospital de la Creu Roja de Rarcelona en el carrer del Dos de Maig. Aquesl
Centw mes aviat era petit. El nornhw dr Ilits.
rnuntats tots en sales generals. no passava
del criitenar, perd les instal4acions rren rnodrrnes i adrquades: destacava I'ampli quirdfan. que pels seus serveis complementaris adjunts es va considerar el rnés avancat,
d'aquella Ppoca.

glar que va conferir un estil peculiar a la labor assistencial que es practicava al Centre.
diferent de la dels altres hospitals. on el Lreball d'inferrneria estava en rnans de religiosos. En aquest sentit, al nostre país. la Creu
Roja dona vida a la professió d'inierrnera.
fou així una de les primeres institucions que
ca preconitzar la integració de la dona al
rnón del treball.
Lcs Darnrs Inferineres havien rehut rls pri-

;Iqiir11 mateix dia horn nornena Director de
I'llospital el Professoit MAKT~NEZV'4RGAS.
I)(~$I
de la Facultad de Medicina. Des de
1918 exrrcis el carrer de Director de 1'b;scola d'lnfcrrneres: realilzava la seva labor docent a I'Hospital Clínic. on les alurnnes, a mes
dc las classes d'infermeria rebien nocions de
ni;iltBriiologia i puericultura.
1;Kscola d'lnferrneres de la Creu Roja va ésscr. doncs. des del primer moinrnt. un fector ionarnental perquP la naixenqa i I'arrencada dth I'Hospital tls realitzrssin. Arnb les
[)ames Inierrnerrs r s crra un altruisme se-

I n a dr I;is Salrs (Ir I'tlosliilal. i'n r l 11124.

mers diplomes el 17 d'abril del 1920 a I'Hospital Clínic, quatre anys abans que es traslladessin al eseu* Hospital. on comencaren
les classes al mes d'octubre del 1924. En
pocs anys I'escola assolí un alt prestigi gracies a la col.laboració que va trobar en meritoris metges de I'epoca, els Drs. MARF~NE%
VARGAS, GARC~A-TORNEL,
MART~i FECED,
TUSELI,. MOLTÓ, LILLO i BALARI, entre altres, que des que s'inaugura I'Hospital compliren amb entusiasme una labor docent que
cada any proporcionaria un esplet d'exceldents ajudants sanitaries.
El 1925 la seva repulació ja era tan coneguda que Monsenyor VERDIER, que més tard
fóra Primat de Franca. durant una visita a
Barcelona volgué coneixer el seu pla de treball i d'estudis. En aquells anys I'Assemblea
Provincial de la Creu Roja presentava ['Escola com un dels millors aconseguiments en
la labor docent sanitaria obtinguts en el nostre país. 1 és així com en una epoca en que
la caritat era la base de tota activitat hospitalaria, les joves Darnes lnfermeres de la
Creu Roja, amb els seus components de vocació sanitaria. altruisme i -diguem-ho

tambe- cert grau de vanitat. contribuiren
a constituir I'eficac unitat clínico-assislencial
infermera-metgeque encara subsisteix avui.
Durant els anys següents. la vida a I'Hospital de la Creu Roja va transcórrer sense
grans canvis. La totalilat dels 100 llits eren
ocupats per malalts quirúrgics o Lraumátics
procedents de diferents llocs del país. I,e
Guerra d'Africa s'havia acabat i el nou Subaprofitadirector, Doctor GARC~A-'~ORNEL.
va la bona imatge que el mutualisme tenia
a Catalunya. per oferir el cenlre a diverses
entitats que asseguraven els accidenls de treball i la hospilalització de malalts a qui (:alia una intervenció quirúrgica. A partir
d'aquells contactes amb entitats asseguradores. el primitiu Hospital de Guerra s'ana
transformant gradualment en Policlínic quirúrgic especialrnent obert a les classes mit,jana i treballadora protegides per Companyies d'Assegurances. llna decisió que indubtablement tenia visió de futur.

Mentrelant la Reina Victoria continuava ofrrint el seu recolzainenl a I'Hospilal. A I'any
1929 es trasllada a Bara:lona per tal d'iriaugrar una nova sala. i ensrrns drscobrir el jardí de I'Hospital una niagiiíficíi escultura, que
represenlava la seva figura presidint activilats de Creu Roja. Coincidini ernb squest,a

visita reiol. el nou llosl)iliil tlcs Saril I'iiu \ii
enlrar cn fiinrionain~iil.:\iuc) si{riifictl ()ticB
ambdues eiilit¿itscoiistituirvii la scAgoiiatlreíi
hospital<iri¿idc, la ciutot: grrlcic3sal srii vviiiatge c~stiiblireiiuno col~liihor~icii,
pvrriiancbril
que havis dtx trnir. con ccburcin. uriíi griiii
Lransreiidi.riciii cbnc.1 I'uliii:

I)urtint aquc,lls anys finals de la decada dels
20 fiiis qiie arriba la Krpública. la vida de
I'tlospilal conlinuava moll influenciada per
Ics act,ivilatsde 1'b;scola d'lnfermerrs. que
srrnpre doriava un caracler especial a 101s
els ecles. com podem apreciar en les incfab1t.s folografies de la Comunió Pasqual de
1927.

Sala di* Confrr+nrlrs
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El 1932, I'Escoia, continuant la seva progressió, imparteix bracals a 70 noves infenneres, un nombre que en aquells temps era
insblit. En el mateix any s'inaugura a I'Hospital la Sala de Conferencies, avui Aula
García-Tornel: i comencen també a prestar
serveis diverses especialitats mediques que
actuen principalment assessorant els equips
quirúrgics en el pre i el postoperatori.
En el julio1 del 1936. quan s'inicia la Guerra

Civil. acaba prhcticament I'era de les Dames
Infenneres de la Creu Roja. i encara que després tracten de modernitzar-se i actualitzar-

se, aviat són reemplaqades per unes infermeres mes professionals, que a més de realitzar estudis de tres anys de durada. s'integren des del primer curs a la vida hospitalaria rebent en el mateix Centre docencia
tebrica i prhctica. Aquesta total integraci6
de I'alumnat beneficiara extraordinhriament
1'Hospital. ja que la presencia de les joves
estudiantes amb vocació sanitaria, irradia
ildusió i calor huma a totes les seves activiWs, i aixi proporciona un especial toc de
qualitat assistencial que és envejat en altres
centres sanitaris.

- p'

o ..'C..

Durant molts anys gairebé tot el cos facultatiu va contribuir a la rormació d'aquestes
Ajudants sanitaries. realitzant la labor
docent desinteressada en temes de diferents
especialitats. Alguns metges dedicaren una
atenció especial a aquesta funció, responsabilitzant-se dels programes d'orientació i
control d'estudis que a poc a poc anaren millorant fins assolir niveils mes que conectes.
Entre aquest professorat de maxima dedicació destacaren els Doctors Mario CASTRO
i LWRENS, Josep M? PONSETI i BOSCH.
Antoni GUIJARRO i GARCÍA. Jordi BOSCH
i TORRENT i Ricard GUTIÉRREZMARTC entre altres, la preocupació dels quals per millorar la qualitat de I'ensenyament era constant. Al costat d'aquesta activitat docent, la
labor organitzativa i d'administració la realitzaven Sor ISABEL i la Sra. Carmen FERRER i CAGICAL de ROBERT, que a mes a
mes mantenien una pennanent pnii/a de modernització de I'Escola en els seus aspectes
materials i funcionals.
La fermesa i perseveranca en el treball
d'aquests excel.ients equips. aconsegulren de
graduar cada any magnífiques professionals.

S'ang pc3rfilsnt uii;i piirticular imalgr de I;i
1nfrrmer;i d r la Crc2u Roja de Harctxlona.
4tiat es tri6 sol,licitada, fins i tul ahans d r
rchrr rI sru diploma. prr clíniques i hospit a l ~d'arrf>ii dr I'Est¿il.
Iiirxplicablemt~ntaqursla ixrmplar b;scola.
qualificada con una dc Irs millors drl país.
vs 6ssttr lancada rl 1978 i traslladada fora
d r I'Hospilal. Les raons d'aqursta drcisió
qur va truncar I'anliga col.laboraci6 escolaIiospital. no les comprcrngurren ni profrssors
ni aluinnes. rl qur r i n fa prnsar qur una vegada in6s la decisió es ve prrndre pcr rnanea d'una informació correrla.

Segon Període
(1936-1946)
L'HOSPITAL DURANT
LA GUERRA CIVIL
1 LA POST-GUERRA

El dia 18 de julio1 de 1936 (el 19 a Barcelona) esclata la Guerra Civil i I'Hospital des
d'aquell moment idurant tres llargs anys es
veié immers en Lotes les vicissituds i greus
problemes que comporta la terrible conflagració. Maiauradament el Centre. que havia
deixat d'esser Hospital de Guerra el 1925.
ho hague de tornar a esser per culpa de la
nostra lluita entre germans i novament li calgue complir les funcions per a les quals havia estar creat.

de 1,lúria habilitat com hospital, les llames
lnfemeres Rosa GRAS, Camela SAHADISLL.
i Pilar DOMENECH. entre aitres, i aiguns
metges del veinat, acabdillals pel metge de
I'Hospital. Doctor Mique1 GRAS ARTERO.
que foren els primers sanitaris de la Creu
Roja que prestaren els seus serveis en el conflicte. El segon Centre d'hospitalització de
guerra de la Creu Roja fou I'Església de kmpeia, que gracies a I'habilital i rapidesa de
decisió d'un metge republica. el Dr. EIXAGUIRRE. es va convertir en Hospital de Sang

Al següent dia d'iniciada la Iluita, la Creu
Roja de Barcelona va prestar servei d'hosoitalització en tres llocs diferents. El primer
fou la prbpia casa de la Sra. CAYMANY. Presidenta de I'tiosoitai. al carrer de Llúria 95.
on es reberen eis primers ferits procedents
dels combats en el Convent de les Carmelites. í on fou ferida mentre treballava corn a
infemera voluntaria, la prdpia nora de la
Sra. CAPMANY. A mes dels familiars de la
Presidenta. van acudir al Centre del carrer

El tercer fou el propi Hospital del Dos de
Maig on. a més dels evacuats dels esmenlats~hospilalsde sang. es rebien nombrosos
ferils que h i poWavt*n ItLs ambulhncies de
, durant aquells dies van mulCreu ~ o j aque
tiplicar les seves assistencies; conductors de
vehicles i portadors de Iliteres exposaren contínuament les seves vides per tal de salvar
les del prbxim.

4c;ib:ida la coiitrsa urb;iria, la Crru Koja de
Harvclona va Lraslladar les seves oficines
cerilnils al carrchrt1cs 1,lúria: s'hi instal.laren
talsdtbspatrosd r l Corniti. local. Inspc3cció(;t.iicral de Catalunya i I)c'lcgaci6 Intrrii;~ciorial
(le 1;i Creu Koja. 1;adapLació d'una casa (Ir
pisos d'hahilalgcs corn seu de la Crcw Koja
es rt-alilza rapid~irnent.1Sn el$ solcbrranis i
garalgcxr e van iiislal.lar les arnhulancirs i
iin:i brigada composta prr portallilriu's i hand;i (le iiiúsics. 1SI ltArcrrpis Iioin el dcstina
a Cenlrr de lkaiisfusioiis dtb Sang. el que1
sota la dirreció drl I)ocLor iMISKK.4(:IIS. ca
prestiir servei duran1 Lolo la (;utirr;i.
K1 Coinile Internacional. quan decidí des de
Ginebra lenir Seu ptbrinanent a Korcrlon~i

ocupa el principal dcl rriri'c3rdc 1,lúri;i. oii \ í i
iiistal.lar les srwSsoficinas. iiii;i dc' Irs priiicipals rnissioris dc' Irs qii:ils fori 1 i i di' rc3iililzar inIc~rc;~ii~is
(lc, III~SSÍ~~EI~S(20 [);ir;~i~Ic~s
i
uria foto) cbnlrepcrsonc-sc;ur ci~icanctn zoiicbs
difrrenls o fainiliars dc~si)lnc;ils.
. . Mal~iiiriitioinent. ptsr no i i r riiacliiiiirs ti'(-scriurr.
iiqut'sl I.rrhall es I'tsi;i ;iinh Irntiliid i Icasci1t.s
qur r s vcic3nforqals a fc,r t,ls sol.licil¿~iits
tlonavrn la volla a I'ill~i
coriiprcBsiiciitrt' I,lúri;i
i I'au (:liiris. :lclut~slftbt i rl griiri reto1 dr (:rtsu
Koja a I;i friqanii. f6i1 qut' cbls barcc~loriiiis
d'aquell;~i'poc~i.¿iIc.arrtbr(irs1,lúri;i I';iiioiiicbrirssiri r;iri3rrdc. I;i (:rcii Roja.

Aquesta tasca informativa humanitaria no
sempre era facil. puix el contraespionatge
es veia obligat a extremar les precaucions
per tal d'evitar que els missatges proporcionessin dades a I'enemic. Per altra part. les
noves aue hom rebia deis Darents seDarats
no sempre eren bones, isoiint es presenciaven escenes dramatiaues a la Seu de la Creu
Roia. 'hmbé des d'aquesta oficina de la Delegació de Ginebra os Iliuraveri d'una manera periódica alimtbnWi medicaments que pn)cedien de l'ajut internacional i es distribu'ien
principalment entre els malalls i ferils ingressats en els diferents hospitals.

cions particularment difícils necessitaven
d'una especial atenció de la Creu Roia.
Aquest comportament exemplar durant
aauells dies difícils, Der
dels homes de
. part
.
l a ~ r e Roja.
u
fou sempre reconegut pels barcelonins que després de la Guerra tingueren
ocasió de'mostrar el seu afecte i agraiment
a Marcel JUNOD en les visites que sovint va
fer a la nostra ciutat.

En el darrer any de guerra. quan sovintejareii molt els bombardeigs de Barcelona, el
Comité Internacional va decidir de crear una
Delegació a la Vila de Caldetas, prop de les
Ambaixades que tebricament havien d'ésser
respectades pels avions, ja que eren una mna
neutral. Al voltant d'aquesta subdelegació,
el Delegat Internacional, Sr. Marcel JUNOD,
va proporcionar habitatges a tots els col.laboradors de la Creu Roja autoctona que des
del primer dia havien prestat servei al carrer de 1,lúria.

Tornant al 1936. també a I'Hospital s'hagueren de realitlar imporlants mdificacions per
~ o d esatisfer
r
les necessitats de nous inaressos que la Guerra li exigia cada cop m&. en
incrementar-se el nombre de ferits aue arribaven del veí front d'Arago. El mes de setembre. dos messos des~résd'haver-se iniciat el
conflicte. d'acord amb els dirigents de la Creu
Roja, les autoritats converteixen I'Hnspital
Civil en Clínica Quirúrgica número 6, depenent del Ministeri de Defensa. Només una
part de la planta baixa queda reservada per
a les infermeres i oficines de la Creu Roja:
hom nomena la Sra. Matilde ARMET Administradora delegada, carrec que va ocupar
tot els temps que dura el conflicte armat.

Des de la nova seu I'equip JUNOD va multiplicar els seus esforcos per tal d'ajudar persones de I'un i I'altre bando1 que en situa-

LHospital d'aquell temps era un edifici de
dues plantes amb una sola entrada pel carrer del Dos de, Maig A la planta baixa. a
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més de les ,.,.nes.
hi havia,,,d
equipades amb dos llits cadascuna. A la primera planta hi havia les sis sales general comunicades amb urgencies. i una Brea ocupada p d quirbfan iels departaments basics
d'exploracions complementaries: Raigs X i
laboratori d'anhlisis. Abans de la Guerra el
nombre d'hospitalitzacions no havia arribat
mai al cenlenar.

Gran part d'aquests metges estaven tbnedad
mililar i s'hagueren de dispersar en incorporar-se a les dift,r~nts unitats que IluiLaven als fronts de guerra. Entre els mes coneguts que, ja en la pau. lornaren a I'Hospital, recordem els Drs. Miquel GRAS ARTEKO.
Pece BONET i ~ 0 ~Josep
6 , M. PUEYO MOYA.
ROCA IIE VINYAIS. I,luís RlllS i BAIIIA...

Altres. en canvi. com els Drs. HArAl,l,A. GALISA i RASPALL, PERKAMON. ARNAIAYI: PEA desgrat que la necessital de llils era important, degut a la contínua arribada de feRE%MALLA, BENI.:T. IRIGOYEN. RRLIGUKrits. les gestions de I'Assemblea de la Creu
RA... y els praclicants Joan ESTII,.I,AS i
Roja amb el suport del Dr. MARTI
i FECED.
Antoni SALVAT (que mes tard foren melges).
al1 carrec de la Conselleria de Sanitat. ascompliren la doble funció d'assistir els masoliren que I'Hospital conserves la seva eslalts de la sala civil i ensems. com a sanitatructura mixta: Hospital de la Creu Rojaris militarilzats. prestaren els seus stweis a
Hospital Militar. dirigit per metges de la casa.
la Cllnica Quirúrgica número 6.
El Dr. Lluís BATALLA, que fou el Director Medic en els primers mesos. i el Dr. Pere GAUSA RASPALL després, s'envoltaren de col laboradors de la CRU Roja, fidels als principis
de la Institució. el respecte als quals és fonamental en temps de guerra

Entre els primers. el que realit& la labor mes
destacada fou el Dr. 1,luís RIUS i BADIA, que
dirigia un Hospital de primera Iínia a Vallfarta, a sis quilometres de Bujaraloz. Aquest
Hospital de campanya estava format per
quatre grans barraques a les que la Creu
Roja Internacional va dotar d'instal4acions
adequades: laboratori d'analisis, raigs X i
dues sales d'operacions. CHospital arriba a
tenir 150 Illts, sempre ocupats malgrat les
continues evacuacions que es feien cap al
110s de Maig i a altres hospitals de Rarcelona.
El Dr. RIUS i BADIA tingué a carrec seu
aquest Hospital practicament durant tot el
primer any de Guerra, en el qual es feren centenars de primeres cures i operacions. En
part també depenien de la Creu Roja I'Hos-

pital de Lleida i els de Sastago i I'Azaila. a
primera Iínia. on es requeria sovint la presencia de I'equip del Dr. RIUS.
Una altra activitat destacada del Dr. RlUS
i BADIA fou I'organització de cursos sobre
gasos de guerra, reunions que es celebraven
amb gran exit de públic a la Seu de la Creu
Roja del carrer de Llúria 95.
La tasca realitzada pels metges del Dos de
Maig i dels Hospilals de primera Iínia durant
la primera fase de la Guerra. fou elogiada
per les autoritats civils i militars republicanes, els nostres melges reberen nombroses
felicitacions per part del Govern i de la mateixa Creu Roja Internacional.
Mentre els metges de la Creu Roja actuaven
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en els fronts, a I'Hospital de Barcelona els
diferents sefveis auirúrgics s'anaven esoeciaIitzanb en la ciru&ia del ferit de @erra. Els
rnetc!es, revisant les exuerienciesdemtes de
la fimera Guerra un di al; i les infermeres.
amb cursos de formació accelerada aue hom
professava en el mateix Hospital (e¡ piimer
dels quals s'havia celebrat el 2 de febrer del
1937). Més endavant, I'any 1938, grhcies a
la utilitzaci6 de les primeres sulfamides que
proporcionava un laboratori farmact?utic cataltí. el resnltat del tractament de les ferides de guerra havia miliorat. Galrebé al matelx LemDs. aDarelxla la tbnica del b f .
T R U E T A . ales
~ ~ ~ fractures obertes, que f6u
avancar nwament l'eswcialitat. El esan renom que va adquirir l'experiencia &panyoLa amb els seus excel4ent.s resultats en
aquest tipus de Fertdes, fou la base dels principals tractaments lnstaurats en els Haspitals de Guerra durant la segona conflagraci6 Mundial.
TamM en aquells trhgics temps les dificul-
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tats econbmiques de I'Hospital foren constants i la institucl6 es vei6 obligada a organitzar diversos actes lúdics, molts d'ellsen
el mateix Hos~italoer tal de recaptar fons
I poder pagar el pérsonal civil i cobrir les
múlti~lesnecessitats aue I'Assemblea Provincial havla d'atendre.
Durant el primer any de Guerra I'Hospltal havia pogut controlar sense massa esfoq les
altes i Mies que s'anaven pmduint. La mordtnaci6 amb la Sanitat Militar 1 la cooperacib amb el vel Hospital General (Hospital de
Sant Paui mulaven el mwhnent d'lnmsos.
pero quan es produi dlns de la ~ u e G aCivil.
I'anomenada Petita Guerra Civil dels esdevenlmenls de Maig la logistica hospitalaria
es veié desbordada per I'arrlbada de 300
morts i 900 ferm que recolliren en tres dies
les ambulhncles de la Creu Roja, pmdents
de les topades en diversos enclavaments de
la ciutat. L"actuaci6del nostre personal en
aquelles jornades fou hmica. La majo* de
vehicles arribaven crivellats i es produiren

els primers ferits de la Creu Roja des de la
Guerra de Cuba i Filipines: el caporal Josep
Maria BARBERA i el portalliteres Joan VAZOLEZ que els ingressarem en el nostre Hospital. on foren condecorats per les autoritats
del Covern.
En aquelles luctuoses jornades calgué habilitar com area d'hospitalització tots els passadissos i oficines del Centre, ja que no quedava Iloc a les diferents sales. En aquells dies

el personal de I'Hospital. administratius. infermeres i metges no pogueren abandonar
el recinte mentre va durar I'afrontament armat. pel gran nombre d'assisti?ncies que s'havien d'atendre a qualsevol hora. A la seu del
carrer de Lluria també actua amb molta eficacia el centiu: de transfusió de sang que esgota lotes les reserves acumulades. Encara
que amb més poca intensitat, la mateixa situació es repetiria més tard amb rnotiu dels
bombardeigs del 38 i 39. en que les forces

de la Creu Roja hagueren de realitzar arriscades accions per tal de salvar vides humanes.

A les acaballes del 37 el Dr. Lluís BATALLA
s'incorpora al h n t de combat, 1 6s nomenat Director Medic de I'Hospital el Dr. GAUSA i RASPALL. que va ocupar el chrrec fins
que finiren le8 hostilitats.
El Dr. GAUSA, a mes de realitzar la seva labor prnfessional de metge militar. va dedicar un especial interpis a conservar les sales
de I'Hospitai. per la seva convicció que en
el futur el centre hauria de deixar d'ésser mil i ~ En
. aquesta tasca de mantenir les activitats assistencials dels temps de pau,,eebrta
un gran suport del Dr. Carles MARTl i FECED, gran amic del Dr. GARC~A-fORNEL
i
que des de sempre havia estat vinculat a
I'Hospital del Dos de Maig

Aquesta política sanitaria d'Hospital Mixt es
vele notablement refo~adaquan a comentos del 1938 es va designar el Dr. MARTI i
FECED nou delegat de la lnstitucid a Cata-

I'ri's;, di'

luiiys. pera substituir el l'inenl Coronel tkn*
ES'I'KANY. En I'acle de la presa de possessi6 que lingu6 lloc a I'AudiLori de I'Hospilal.
davanl de lot f.1 personal hospitalari. 52 deIt,gacions de la Creu Koja i nombroses autorilsls. entre It?squals es trobava el Delegat
del Comitk lnlernacional Dr. Pau HANS. en
resposta al discurs de presenlacid del Direclor Mkdic de I'Hospilal, Dr. GAUSA, el Dr.

M A K T ~i FECED va exposar el seu programa dt: Lreball; a la vegada que expressava
els seus desigs de millorar les instal~lacions.
recordava I'obligació quthlenien tots els afiliats de conservar. abans que res. els principis d'honesledat. abnegacid i afany de servir el proisme, que havien distingil els
membrcrs de la Creu Koia en tots els conflicles.

PNW de p w s i b dct nou D l w r d<. I'Hmpllol. Dr. UAUSA KASl'AI,I.

A I'octubre del 1977. desp* d'un pen6s exi-

li, el Dr. MARTf i FECED torna a Barcelona
amb el Pcesident TERRADELLAS, el qual el
nomena repraentant & la Generalitat a la
Junta de I'Hospital. Un any despr6s el vaig
poder coneixer i, més tard, tractar-locom a
paclent.
En una ocasi6 ingressa al Dos de Maig on
estigu6 hospitalitzat prop d'un mes. Sovint
el venien a visitar el President 1 companys
seus fundadors de I'Esquerra Catalana. amb
els que tenia interesaants converses polltiques. A nosaltres. en canvi. ens parlava del
passat i del present de I'Hmpltal; gaudia sobre tot amb la desQipci4 de les persones que
hi havien Intervingut, sigui en la naixenqa o
fxel desenrotllament. i ho apmfitava per dedicar grans elogis a I'actuac16 del Dr.
GARC~-TORNEL.
Curiosament, uns anys
abans, aquest matelx Domr, a qul també havia trgctar com a pacient, m'havia fet uns
comentaris semblantsde I'altre. Ell conside-

rava que I'actuació d'en MART~i FECED havia estat providencial per salvar I'Hospital
durant la Guerra ... M'haurla agradat que haguéssiu vist la cara de satisfaccló del Dr.
M A R T ~quan li repetien aquests comentaris
que el seu amic li havia dedicat pocs mesos
abans de morir. Mastima de trobada fallida!
Admirava de sentir com aquells dos metges
que pmedien de sectors polItics antagonlcs.
que havien fet la Guerra en dos bandols contraris, parlessin I'un de I'altre amb tant de
respecte i afecm. cadascun rvcordava els
nombrosos serveis que havia fet el seu opositor por asollr la supervivencia de I'Hospltal. en circumstbncies verament diflcils.
Durant tot I'any 1938 el Dr. MART~
i FECED
continua fent esforqos per poder complir el
seu programa i donar a la poblaci6 malalta
ames prioritari a les sales de I'Hospilal. Malauradament. en els damrs mesos del 38 els
bombardeks que sofriren les principals ciu-

l:ils de C;italuiiy;t vari prokorar cliir els ingrc3ssos.txrir:ir cjiicLri\ils. iossiii Lainbé lerils
de gurrilÍi. roin ho c-rcbii('1s rriilitars qiie orrilxi\c,n r;itl;i diti proc'(~dcBiils
dc.1 froiil dt' b:ilÍillÍl

1(oiiirricos dt.1 :1!) la situaci6 cs léii insostciiil~lc~
i Icast l i i i r i i l l ~ i t sd'ccacu:irii, loren la
cairsa qii(>i i r i ro11 inés ÍI I'Hospital s'hagiit'ssi11d'linbilit~irdrtarsno drslin¿idc~s
ÍI hospitalilzticii,. Iii rnaiica d'clspai ohlig8 cliiv talDirerlor ortltLiiés ¿ils C ~ i p sd r Srrvci que dos
fvrils orul)c~ssiriun in;ilcsix Ilil. F:i';i I'ordrtB
qiitms'lio\iii rcsbiitdel Cap dc Sanitnt (le Harr~~loll~i
14 27 dtb g r n r r de I<):I<)
rl Dr. (;AKC~A'lI)KNb:l, [irribh :i I'llospital. on vl rebrreii
tal (:oroiicsl i n r t g r rrpuhlicá I)r. KIIlS HA[)IA
i 01s (:apil~iris hlclgcssGKAS :lK'I'I.:KO i l'b:II ) K ~bIONI,I,OK. llna de les priineres ordrcs
lo rcLror(l:irein srrnprcL: ~Dorieu-niela Ilistti
de l,ol rl pt>rsoiinlde I'llospilal pei' tal d'cbsIc,iidrc.'ls (11s a\.als nc.r(~ssaris.~
I'wuw.vsindos k r l k

Sal6 Kosa 1939 Dinar de Ccrmanci rntw .vrnrrdors I vrnquts-

d'assolir una important ampliació a I'Hospital. Malauradament, la mort. primer de la
Sra. SANZ-SELMA i mes tard. el 1943. del
propi Sr. VENTURA i TULDRA, impediren
que el seu ambiciós projede esdevingués realitat.

LACAMBRA des del primer dia es va lliurar
plenament a la seva gestió personal del centre, tasca a la que va dedicar trenta anys de
la seva vida, sense comptar practicament
amb col4aboradors que coneguessin suficientment de gestib hospitalaria.

Mentretant a I'Hospital els Drs. MART~NEZ
VARGAS i GARC~A-TORNEL
ocuparen novament els seus carrecs de Director y Subdirector. si bé el primer, degut al seu treball
a la Universitat. va delegar, des del comencament d'aquesta nova etapa. en el Dr.
GARC~A-MRNEL
la responsabilitat d'exercir
la direcció del centre.

Dama de ferro d'aquell temps. Teresa LACAMBRA es deixava influenciar molt DOC Der
I'administració que portava la ~ u ~ e r i o r a d e
la comunitat religiosa, així com LamDoc
. -~ e l s
criteris del Cos Facu~tatiu.I'únic representant del qual era el Director Mkdic Dr.
GARC~A-TORNEL.

En els primers mesos de la postguerra, un
cop acabada I'evacuació deis darrers ferits.
el nou director en funcions va intensificar les
gestions per tal de convertir un altre cop el
Centre en Hospital Civil. desentenent-se de
les pressionv de Sanitat Militar que voiien
Que I'tiospital continués cooperant arnb
1'Exkrcit. 1a; visió clara ila fermesa de I'actitud del Doctor GARC~A-MRNEL
fou el factor decisiu que va evitar una possible militarització del Dos de Maig: aixi va esser
possible d'obrir novament la Iínia de col.laboració amb el mutualisme catalb. col4aboració que des del primer dia tingué en
GARC~A-MRNEL
el seu més fervorós partidari.
Durant aquel1 període inicial de recuperaci6,
va actuar com a Presidenta la Sra. Carme
BlADA d'ELIZALDE. que seguí I'orientació
hospitalaria que havia conegut en els centres de Creu Roja de la veina República Francesa. La seva dedicació ana especialment dirigida a reconstruir I'Escola d'lnfermeres i
a potenciar diverses especialitats médiques
que fossin fonts de docencia per millorar la
formació de I'alumnat. Amb la seva iniciativa i tenacitat es reprengueren les classes el
mateix any 1939 i,després d'un curs intensiu, I'any següent es pogueren repartir els primers bracals d'lnfermera en epoca de pau.
La Sra. ELlZALDE va ocupar poc temps
aquest carrec de maxima responsabilitat a
1'Hospital; la va substituir la Sra. Teresa ESTANY, vídua de LACAMBRA. La Comtessa de

Durant les tres dkcades del seu mandat. el
seu lliurament entusiasta ialtruista estigue
emmascarat per un caracter dur iabsorbent
que provocava un gran nombre de situacions
difícils que gairebé sempre eren solventades
per I'habilitat del Director que sabia aprofitar els valors positius de la inflexible Pwsidenta sense cedir mai en les decisions que
no considerava correctes.
Com passa sempre, és difícil de poder lutiar
adequadament a través de la nostra bptica
moderna la conducta d'unes persones que
cada dia vencien tota mena de dificultats
sense coneixements de gestió hospitalaria i
sense I'indisDensable i regular financamenl.
En aquells temps. ~ ' ~ o s ~ de
i t alalC&U Roja,
com altres centres, vivia gracies al motor de
la caritat que guiava persones dedicades a
resoldre problemes hospitalaris de tota classe. En aquest sentit, fins i tot reconeixent les
seves innombrables falles i defectes. hem
d'admetre certs merits al patr6 altruista.
inexpert i intransigent, que fou el peoner de
la gestió hospitalaria.
En aquells primers anys &Hospital Civil, el
personal del Centre hague de tornar a acluar
com Hospital de Guerra, complint amb els
preceptes de la Institució. La Segona Guerra Mundial estava en pie apogeu, quan vaixeils de les dues parts bei.ligerants recalaren a Barcelona per tal de fer un intercanvi
de presoners. Per col4aborar a aquesta tasca humanitaria. tot el nostre personal acudí
al port. disposats a I'assislencia sanilaria de
3.996 malaits i ferits, d'acord amb el pla dels

responsables de la Creu Roja organitzadors
de I'acte. 1;intercanvi es r e a l i t a sense cap
incident, i la Creu Roja pogue oferir al m6n
que estava en guerra, la realitat d'un dels
principals objectius per als quals fou creada.

M& endavant, en la mateixa decada dels
quaranta. el cos sanitari del nostre Hospital va repetir aquesta labor, i torna a acudir
al port de Barcelona a atendre repatriats que
vrnien de Filipines ide Rússia en els vaixells
Plus Ultra i Semiramis.

Ercer Període
(1946-1970)
D'HOSPITAL DE GUERRA
A HOSPITAL CIVIL

Estabilitzat a la fi I'Hospital, supera- la
les greus dificultats de la Postguerra ~kli
1
de la Segona Guerra Mundial, el Centre inicia la important transformació de convertir
un Hospital quirúrgic en un Hospital d'especialitats. L'inici d'aquesta evolució coincideix
amb la nostra incorporacib a 1'Hospital de
la Creu Roja. a I'octubre del 1945.
Aquell any acabava de guanyar el concursoposició de metge adjunt del servei de Tisiologia de I'Hospital de Sant Pau i el cap em
va insinuar (en aquells temps les insinuacions
dels caps eren ordres) que fóra convenient
que anés a ajudar el Dr. Josep REVENT~S,
que acabava de rebre el nomenament de Cap
de Servei de I'especialitat a I'Hospital de la
Creu Roja. veí molt proper del de Sant Pau.
En aqueixa epoca I'activitat clínica i científica de Sant Pau era de les més intenses del
país. Els diversos serveis estaven dirigits per
les figures mediques m& prestigioses de Barcelona. que sovint organitzaven seminaris en
els quals participaven un gran nombre de
metges espanyols i estrangers. Entre altres.
recordem els Drs. GALLART, BARRAQUER,
ROCHA CARLOTA, P I N ~ S .VILACLARA,
PUIGVERT, PUlG SUREDA. PI-FIGUERAS,
PRIM, CARALPS. SOLER i ROIG, SOLER JULIA. L L A U R A D ~i MART~NEZGARCIA. que
en els seus respectius Serveis. a mes a més
de formar contlnuament especialistes. dirigien centres de consulta als quals acudien
pacients greus o de diagnbstic difícil. de gaicebé tots els llocs de I'Estat.

els ambits sanitaris del país. La Cirurgia Lorhcica la dirigia el Dr. Antoni CARALPS: el
Dr. Tomas LORENZO també operava en el8
mateixos pavellons, gracies a una Sals
d'operacions que havien instal4at provisia.
nalment en el Servei del Dr. CORNUDELLA.
Seguint la línia del Dr. PINÓS. també els Tisiblegs establiren unes sessions conjuntes de
tots eis Serveis de I'especialitat (que el Dr.
REVEN'R~S va batejar amb el nom de
I'aO.N.U.*),en les quals hom discutia animadament els casos que presentaven els metges de dintre i de foca de la casa.
Al marge d'aquell ambient científic d'es ecialitat aillada al voltant del Dr. REVEN S.
em vaig fer cárrec de la consulta externa de
I'especialitat en un Hospital on es practicava una medicina molt diferent. Tres dies a
la setmana anava al Dos de Maig; de vegades recollia el Dr. ROCHA CARLOTA. qui anys
més tard fóra el Cap de Medicina Interna de
1'Hospital de Sant Pau, perd que llavors exercia de Digestbleg amb el Dr. PLANA GATELL
a la Creu Roja. en una Area veina a la nostra. tocant al Departament de Raigs X.

d

El treball que feiem en els comptats Serveis
Medics de I'Hos~italeren eairebe exclusivament de ~ispenkari,i en i é s petita pmporci6 d'assessorament als Serveis Ouirúr~ics
en situacions pre- i p~sto~eratbries.

Una activitat singular era la que es practicava en el Servei Medic-Quirúrgicde Digestologia, on s'establien torns setmanais amb
els quatre serveis de Cirurgia que operaven
alternativament els pacients que hom presentava a les sessions dels dijous. Hi acostumaven a assistir metges d'altres serveis,
i així es corregia de manera parcial I'isolament que patien les especialitats ubicades
en pavellons independents.

Tant els metges de Digestiu com nosaltres,
acabada la consulta, tornavem a Sant Pau,
a prosseguir-hi la nostra activitat assistencial. L'Hospitalització dels malalts no quinir
gics, al Dos de Maig al principi era molt difícil i ens veiem obligats a portar al nostre
Centre tutor tots els pacients diagnosticats
a la consulta i a qui calia ingressar, i que fins
i tot necessitaven que els fessln la majoria
d'exploracions mmplementaries. De tota manera el nostre Servei. a poc a poc es féu coneixer i a finals de la decada dels 40 assolírem que una de les sessions de I'c0.N.U.a se
celebrés en el Dos de Maig.

Els tres serveis de Tisiologia digits pels Drs.
Jacint REVENT~S.
CORNUDELLA i ROSAL,
tenien aquella importancia que la gravetat
de la malaltia tuberculosa marcava en tots

La dificultat d'ingressos que impedia la normal expansib de les especialitats mediques.
es compensava parcialment pels contactes
que s'establien entre els metges de diferents

especiaiitats; aixo afavoria extraordinariament les orientacions diagnostiques i terapeutiques i la formació pmfessional en
realitzar-se positius intercanvis de coneixements i tecniques. Aquesta privilegiada
transfusió cientffica quotidiana que es reaiitzava en un hospital petit. com el de la Creu
Roja, era molt valorada pels metges procedents deis macm-hospitals. on els contactes
entre facuitatius de diferent especialitat no
sovintegen tant.
Una altre atractiu que tenia en el 1944 1'Hospita1 de la Creu Roja era la possibilitat que
el metge pogués concentrar totes les seves
activitats pmfessionals en un mateix Centre,
ja que era permks d'ingressar pacients vincuiats a diferents assegurances i de diferent
nivel1 economic. En aquelis temps la gairebe totaiitat de malaits privats ingressaven
a i'lnstitut Poiicllnic Piaton i a la Clínica Corachan. perb la Creu Roja. per esser clfnica
oberta, feia també assequibles els ingressos
a aquest sector de població. De tota manera aquesta mena d'activitat mal no fou massa important en el Centre i els metges seguien traballant-hi gratuiiament, lliurats a
la filosofia hospitalaria de I'epoca: el treball
assistencial i científic a I'hospitai significava prestigi. amb el consegüent exit en el
camp de la medicina remunerada ... A I'any
1948, el Ministre Girón va canviar el joc de
cartes i el trebali del metge hospitalari va
seguir unes altres orientacions.
A desgrat de diverses limitacions la consui-

ta de respiratori va anar progressant: augmentava el nombre de malalts a la visita i
les hores setmanals de treball. Amb aquest
increment augmentaren tambe les indicacions d'exploracions complementaries que
hom feia en diferents arees de ¡'Hospital. Per
a aquest trebaii. I'especiaiista comptava també amb I'entusiasta col.iaboraci6 de les estudiantes de I'Escoia d'lnfermeria que, a m&
de realitzar les tasques prdpiament d'ordre
sanitari. feien de recepcionistes i secretiwies.
En el 1946 ¡'Hospital )a tenia una estructura facultativa bastant adequada. formada
per quatre Serveis de Cirurgia. quatre de Medicina i cinc d'Especiaiitats. Aquest tretze

Serveis, inclosos els residents i els assistents,
agrupaven una trentena de metges que acudien a I'Hospitai amb assiduilat i una dedicació mes o menys completa.
També era important la labor sanitaria que
reaiitzava la Comunitat religiosa que. a part
d'ésser I'encarregada de I'Adrninistració. portava els depanaments basics de Laboratori, Anestesia, i Raigs X, en que la presencia
deis metges responabies era esporhdica, i
consistia només en donar instruccions i actualitzar tecniques.
Durant aquella etapa I'activitat científicoacademica de I'Hospital no era relievant i la
seva funció docent es limitava a les classes
que en eis cursos de I'Escoia d'infermeres donaven els diferents especialistes. i algunes
poques reunions que cada Servei organitzaba per a temes concrets de I'especiaiitat.
Com a contrapks d'aquesta pobra activitat
científica, I'assistencia anava en augment en
gairebé tots eis serveis. Noves exploracions
complementaries tractaven de trobar espai
per instai.iar-se i comencava la iluita pel metre quadrat. que tanta importancia tindria
en el futur. El material i utensilis de la maior aart de les exaloracions eren ~roaietat
dels metges i moit-esvegades els examens es
realitzaven amb col4aboradors d'altres hospital~que es desplacaven del seu centre de
trebali per tal d'evitar el trasllat del pacient
hospitailtzat al Dos de Maig.
En iniciar-se la decada dels cinquanta, a
¡'Hospital es pmdueix una important transformació perque s'incorporen un gran nombre de metges assistents i es reorganitzen els
serveis de guardia.

L'arribada dels nous metges coincideix amb
la inauguracib del Servei Medico-Quirúrgic
de Cardiologia, que sota la direcció del Dr.
Liuís TRlAS DE BES, adquirí un gran renom
per I'audacia de la Cirurgia Cardíaca que hi
practicava el Dr. CASTRO, un dels pkners
d'aquesta especialitat quirúrgica a I'Estat espanyol. Per realitzar aquesta mena d'intervencions el Dr. Mario CASTRO es va veure
obiigat a crear una secció de cateterismes
i ensems adquirir una serie d'instai.lacions

El Vulnilan de Clrurala Cardíaca.

el maneig de les quals no es coneixia i hagueren de funcionar sense I'assistencia Lecnica adequada. Grhcies a les necessitats
d'aquesta Unitat també va fer les primeres
exploracions funcionals pulmpnars preooeratbries el Dr. Jordi SALVADO. aue utilitzava un Espirbmetre de Cara. ap;rell molt
simple i de gran rendiment com ho ha demostrat per la seva supervivencia durant m6s
de 30 anys.
Aquest Servei mMico-quirtírgicgaudi de gran
prestigi i moltes figures de I'especialitat que
avui treballen en diferents hospitals hi van
fer els primers passos i contribuiren a I'afirmació de I'especialitat quirúrgica en tot el
País.
El Servei. ubicat en I'actual Pavelló 5. treballava sota unes condicions singulars molt
criticades en aquella epoca. Medicina de beneficencia al matí i privada a les tardes... i
així 6s com també els nostres companys cardiolegs foren els peoners de la iornada partida en un hospital d'economia mixta, que
6s I'obiectiu que pmonitzen molts moderns
economistes hospitalaris.
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El 1958, un dels metges adscrits al Servei
També en aquells temps un /ove nefrbleg, el
de Medicina General, el Dr. Jose M? RAMON
Dr. Emili RWELLAR, va practicar una de les
primeres dialisis que es feren a Europa fgai- E S C A R D ~fou nomenat President de ]'Assemblea Provincial de la Creu Roja de Barrebé al mateix temps en practicaven a París
celona. El Di: ESCARDÓ
era un metge interi Leeds). Aquest fet poc conegut al nostre
nista que durant molt de temps havia presidit
pats, tenia el merit que la instal.laci6 havia
estat modificada m o n s disseny del ~ r oDr.
~ i I'lnstitut Medico-Farmaceutic,entitat cientlfica awi desapareguda, I'activitat de la quai
ROTISI,I,AK. Recoiem l'admiració' qÜe va
era parel4ela a la que desenrotllava I'Acacausar al Dr. HARTUNG, anestesista esDedemia de Cibncies Mediques. Molt apassioclalista en 1nstal.lacionsmediques d'aqúest
nat perla política. en el poc temps que ocutipus que era a Barcelona acompanyant el
pa el chrrec es Illura del tot a I'Assemblea.
Dr. METRAS. Aquest dos metges, creadors
sense dedicar una especial atencid a intend'equips i tecniques mediques de gran transtendencia, no podien comprendre que en el
tar de resoldre els nombrosos problemes de
nostre Hospital e s t h i m tan avanqats en HeI'Hospital.
modiallsi, sense comptar amb I'assessoraDe la seva trágica mort en valg &ser un tesment d'equips d'enginyeria medica adequada.
timoni excepcional. com a d a m r metge que
el veie en vida. El Dr. E S C A R D ~era un important cardibpata i broncbpata que visitavem conjuntament amb el Dr. TRlAS DE BES.
Una tarda se'm va presentar al despatx i em
digué: #Coll. m'ofego I acabo de veure en
'Mas. que m'ha dit que la causa d'aquesta
molbtia no és cardíacas. El vaig examinar
i vais comprovar I'estabilitzacib del seu procés bronquial: en veure'l tan angoixat li vaig

dir que probablement la dísnea era psicogenetica. cÉs oossible. em contesta. .wrauP.
. dintre de due; hores tinc una Junta en que les
Comtesses m'atacaran durament per haver
comprat un Seat per al meu ús com a President.~Va sortir del meu despatx més tranquil. i al cap d'unes tres hores ens avisaren
als dos metges des de I'Assernblea Provincial: el Dr. ESCARDÓhavia mort d'una manera fulminant quan acaba la Junta. Ens explicaren que la defunció s'havia produil en
cosa de segons. El Secretari. Sr. BALDRICH.
que coneixia els antecedents. em va dir: *Estigui tranquil, Doclor, les Comtesses no han
fet cap esment del cotxe...N. El Dr. ESCARDÓ no havia pogut suportar la tensió expectant d'una crítica a una suposada manca
seva d'austeritat imorí en acte de servei. Les
Comtesses seguiren sense comentar mai
aquest assumpte i des de Ilavors. que sapiguem. el President de la Creu Roja sempre
ha disposat de cotxe oficial.
Mentrestant a I'Hospital la vida científica
anava adquirint cada dia mes importancia

iels diferents serveis rivalitzavenorganitzant
cursos de perfeccionament en que participaven metges d'altres hospitals.~~n~dels
més
actius era el d'oftalmologia que dirigia el Dr.
Antoni VILA CORO, i que aplegava peribdicament uns joves metges que avui són especialistes destacats en el món prestigibs dels
nostres oftalmblegs.

En acabar molts d'aquests cursos, el Dr.
GARC~A-TORNELaprofitava I'avinenlesa per
reunir el cos facultatiu en un sopar de germanor que sistematicament el clausurava un
magnific discurs ple d'esperances i prometences de cara a millorar les instal.lacions
de I'Hospital.
També en el nostre petit Centre es van comentar a celebrar Congressos d'ampli abast,
i així en el 1957. a I'actual Aula Garcla-Torne1
en realitza un de I'AIEB (Associació Internacional per a I'Estudi dels Bronquis): fou
transcendental pera I'especialitat, puix significa el pas de la Tisiologia a la Pneumologia moderna.

IUprimera Reunió havia fracassat a Madrid.
:i df'sgral del rrcolzarnenl que li hevia oferl
(11 Dr. Gregario MARANON. 1,lavors els Drs.
'I'AIIIA i K~:vENTI)s.
convocaren un Congres
consliluenl r n el noslre Hospital. La Reunió
de Barcelona va esser un kxit de participants
i de c:oinunicacions. A partir d'aquell Congrks
els esprcialistes van dedicar mes atrnció als
alt,rcSsproccbsosrespiratoris no lubttrculosos
es van crear les tres srccions d r Lreball que
mes lard. en el 1967, instilucionalitzaria SI4:-

PAR. A la fotografía fela en r l s jardins de
I'Hospital. quc consla corn a d o c ~ r n ( ~hisnl
toric en iinportanLs revistes de I'espt~cialil.al..
hi són prrsenls les principals figures mi.dicotisiolbgiques de I'Ppoca. aixi com nornbrosos
rnetgrs aleshores jovcts. dotxe dels quals actualmtrrit son Caps de Servei de Pnrumologia en difrrrnbs hospilals de I'Rslal. Espanyol.

En comencar la decada dels 60. un grup de
metges del Cos Facultatiu comenca a reunirse periodicament per tal de tractar d'assumptes de ~ ' ~ o s ~ En
h i aquelles
l.
reunions
es discutien hmpliament els probiemes de
I'Entitat: els acords eren transmesos al Director medic ia la Junta Rectora. Com a fruit
d'aquests contactes sorgiren tres comissions
formades per facultatius de diferents estaments que emeteren sengles Membries que
expressaven el parer sobre moltes deficikncies que sofria I'Hospital. ia la vegada s'hi
apuntaven propostes de possibles solucions.
La de la Comissi6 Administrativa fou particularment interessant. en denunciar I'absurda administració dels Hospitals de Caritat
i fer coneixer I'encertada opinió dels metges
sobre el que seria la gesti6 hospitalaria del
futuc De les conclusions del seu informe, seleccionem el següent paragraf: #Ates que
I'Hospital gira m& d'un mili6 de pessetes
mensuals, no podem admetre la manca ac-

tual d'organització administrativa i proposem la creaci6 del carrec de CerenL QueCreballara a jornada completa, la primera
activitat de la qual hauria d'ésser realitzar
un inventari. com a punt de partida per poder formalitzar el balanc anual i el COmpte
de ptrdues iganhncies de la nostra empresa sanitarias.
Aquest aire de voler renovar les velles estructures directives rebé. el 1958. un solid recolzament pec part del Sr. Josep Ma de MIILLEK
i ABADAL, tan bon punt fou nomenat President de I'Assemblea Provincial. h a un advocat pertanyent a una tradicional família
catalana. Educat a Oxford. des del primer
dia es va mostrar de tracte liberal: establí
un dialeg permanent amb les diverses estructures de I'Hospital, que condui a una important reorganitzacid de la Junta de Covern.
La mitica Comtessa de LACAMBKA. fou
substituida per una antiga Dama Infermera.

la senyora Alícia FERRER VlDAL la qual va
nomenar secretaria de la Junta de Govern.
la Sra. Consol MARQUESVda. de VENMSA,
neta de la Sra. SANZ-SELMA, qui havia estat una de les fundadores de I'Hospital. Des
del primer dia la nova presidenta delega en
la Sra. VENTOSA. les principals funcions i
responsabilitats de la Presidencia, carrec que
ocupa definitivament uns anys més tard.
quan la Sra. Alícia fou nomenada Presidenta (I'Honor de I'Assemblea Provincial. Aquestes dues incorporacions significaren una important renovació de la Junta. a la qual el
President MULLER ordena que s'hi integressin tres metges pertanyents al Cos Facultatiu.

Com sempre. la manca de recursos economics va frenar la realització d'una plataforma actualitzadora. ja que en el cas d'haverse obtingut haurien resolt en gran part la
vida futura de I'Hospital.

A la mateixa reunió de la primera Junta. es
van prendre quatre decisions importants: nomenar Director Metge adjunt el Dr. Josep M?
CA~ADELLi CARAFI: encarregar al Cos Facultatiu la redacció dels propis Estatuts i del
Regim interior; designar el Sr. Antoni CASAS
i JUNYENT Administrador únic de I'Hospital. i sol.licitar del Centre d'Estudis Hospitalaris que dirigien el Dr. A R A G ~i el Sr. ARTIGAS que realitzessin un estudi a fons sobre
la viabilitat de I'Hospital.

Paral4elament a la reorganització de les seves estructures directives, el Cos Facultatiu
s'ampliava amb la incorporació de metges
d'altres centres que se sentien atrets pel
tipus de medicina que es practicava en el
Dos de Maig. Entre el 1963 i el 1968. tres
d'aquestes incorporacions foren de gran importancia. en ocupar llocs de treball fonamentals en una estructura hospitalaria.

Ja fet aquest estudi. en la seva primera part
es podien detectar una serie de defectes estructural~.molts d'ells coneguts. pero que
gracies a I'informe adquiriren la foqa que
rls donava el dictamen professional. F~n una
segona part destacaven les següents consideracions:
a) Manca de llits en relació amb la demanda.
b) Absencia de plantilla medica jerarquitzada.
c) Base financera insuficient.
d) Estructura jurídica inadequada.
Amb aquesta analisi. el Centre d'Estudis va
presentar 70 conclusions destinades a millorar els problemes. Moltes de les mesures
aconsellades es pogueren dura terme aviat:
pero altres. malauradament, quedaren ajornades a desgrat de I'interes del President,
que feia continus iinfructuosos viatges a Madrid, per intentar d'activar el programa de
reformes.

lndependentment de I'inte&s que tenia I'informe per les solucions que proporcionava.
la cosa més positiva de I'estudi fou la qualificació de #singular*que va donar al nostre
Centre, ecaracteritzat perla seva independencia del poder polític i el seu anacronisme
administratiu-financer, i malgrat aixó pot
competir amb altres Centres dotats de protecció més adequada~.

Un d'ells el Dr. Genís FONT i PONJOAN es
feu carrec del Departament de RadioDiagnostic. Magnífic radioleg, el Dr. FONT
reorganitza el servei: hagué de lluitar contra la constant insuficiencia de mitjans i
manca de personal auxiliar, que es va agreujar en anar-se'n la monja que des de la seva
arribada havia estat I'encarregada del departament. La seriosa i ordenada labor d'aquest
metge i els seus dictamens sobris i de gran
precisió diagnostica, crearen una nova imatge d'aquest important servei de I'Hospital.
E l Dr. Genís FONT, dotat d'una gran qualitat humana. ensenyava. transmetent continuament els seus coneixements als metges
col4aboradors immediats ials dels altres Serveis que I'anaven a veure per comentar els
seus diagnostics radiologics. Des del punt de
vista docent. els seus cursos de radiologia
practica van exercir una gran influencia en
la formació professional de la majoria d'especialistes que hi van passar: fou una dacencia Quecontinuaren realitzant els seus col.laboradors Drs. Antoni BETBESE. MART~NEZ
MARCHENA, Angel GAYATE i DELGADO DOM~NGUEZ.
els q 6 l s assoliren la mateixa ac-

del Servei es va trobar amb un local sense
condicions. pobre en instal.lacions i utillatge adequat. A desgrat d'aquestes deficiencies. el Dr. Ferran RODR~GUU MÉNDEZ.
amb la seva tenacitat i amb I'ajut que troba
en la Dra. Anna M? CAÑADELI., efectua una
conipleta reestructuració física i funcional
del Departament. i en pocs rnesos el seu Servei. a mes de proporcionar diagnostics de seguretat i una informació prrmanent. es converl,ia en un dels eixos de I'activitat científica
de I'Hospital.
No hi ha dubte que aquestes tres incorporacioiis en tres Serveis basics foren el millor
accelerador per prosseguir avanqant pel
('ami d'actualització i modernització que havia empres I'Hospital. L;exit de la seva rapida adaptació. malgrat treballar sense la fa*
cilitat dels mitjans a que estaven acostumats,
va impulsar els altres Serveis a reempren-

DP. Manurl GAIDPRB. Cap de CIwr((ia III.

drf el seus e s f o ~ o sde renovació. Un cop rnés
els contactes permanents que es produeixrn
entre metges de diferents serveis que trebaIlen en un Hospital rnonobloc petit. rstava
produint resultats positius i es manifestaven
per I'activitat que realitzaven conjuntarnt~nl
les diferents disciplines mediques.
En el Servei de Digestiu. el Dr. Santiago CO1.1,
MONEGAL. que havia reemplacat el Dr. I'1.ANA i GATELL a la Direcció. procedí a ampliar
les dependencies. Va formar un nou tquip.
constituit pels Drs. SAN,IOSE I.:sP~
i MIR VILLEI,I,AS, i crea dues seccions noves. una d r
Proctologia, dirigida pel Dr. de los R ~ O MAS
GKIÑA. i una segona d'Endoscopia. de la que
es va encarregar inicialrnenl el Dr. ARMI.:3GOL MIRÓ. ,41 mateis Cemps s'estableiu una
col~laboracióassidua amb el Departmonl de
DietPtica que havia organitzal el Dr. I,ÓPE%
BATLLORI. El Dr. COLL MONEGAL,. a mCs

Piirtad;, dr la K r i i ' l ~ .c.u~d<iiiu-I L l i i i i ~ u i n .

a més. era un dels pii~iiiotorsde la reactivació científica: primer, fundant amb el Dr. CAÑADELL CARAFl la Revista rcuadernos Clínicosr; més tard, organitzant congressos de
medicina a la Creu Roja, que cristal.litzaren
amb la constitució d'AMECRU (Associacióde
Metges de la Creu Roja). entitat que no conegue la glória que els seus objectius mereixien.
Un allre Servei que comenya a dvsl;ic,;i~r n
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aquella epoca era el d'0torinolaringologi;i.
El Dr. Josep PRADES PLA, que havia estat
nomenat Cap de Servei per la mateixa Junta (en substitució del Dr. TOMAS), amb la
col.laboració dels Drs. ZURDO PBREZ i TOLOSA ISERN, i la incorporació, mes tard, dels
Drs. BOSCH TORRENT. BARGUES, COLLS i
KADIRI, va crear una prestigiosa escola que
presentava importants treballs sobre la cirurgia de la sordera, en els principals congressos internacionals. Despcés de diversos
anys de concórrer a reunions a I'estranger,
el valor dels seus treballs fou reconegut enIIb de les nostres fronteres i des de llavors
I'exit dels cursos que anualment se celebren
sobre Cirurgia de 1'0s Maxil.lar, demostren
el nivel1 assolit per I'Equip Prades que avui
dirigeix el Dr. BOSCH TORRENT en aquesta
branca de I'Especialitat.
També les millores realibades als Serveis basics van repercutir favorablement en les activitats que desenrotllaven els equips de
'kaumatologia i Ortopedia. Un equip iove for
mat pels Drs. CANADELL. FIGUERAS, TRES
SERRA LLAURAD~,MERINO VENDRELL,
ESCAYOLA RITTER. i algun altre mes jove
com el Dr. PEINADO VISTUER. que s'inte-

DEL ?i ALi: DE JUNIO DE L P a b
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estava treballant
en
I'area de la 'lkauma...
:f;ologiaesportiva. Un altre equip dirigit pels
inrs. BONET i OTERO SENDRA, rivalitzava
,@nb I'anterior, si bé la seva principal dedi.,&ció s'adreqava als accidents de treball. El
ipstigi que tenien aquests dos equips va ge:Becar la idea de construir un heliport sobre
hospital. amb la finalitat que el centre sindronitzés amb la Secció de la Creu Roja d'acddents de transit, i així poder assistir rbpih m e n t els ferits i traumatitzats que
ml.licitaven ajut en els centres de socors de
mrretera. Per diverses raons la construcció
,de II'Heliport es va interrompre i el projecte
queda ajornat definitivarnent.
La Neurologia pmgessava igualment gc&cies
a la tasca assistencial i docent que realitzaven els internistes Drs. Josep M? ESPADALER i Miquel BALCELLS, i la moderna neurocirurgia dels Drs. BACHS FORNÉS i Sergi
ZAMORA. La renovació havia afectat tamé altres Seccions del Departament de Cinirc.^ van crear nous Seweis, iin de Ci-

tísanluno Lsrlbn:
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1 d'un trauma

rurgia Vascular, dirigit pel Dr. Eduard
~I,CANTAKA.i un aitre srnse jerarquització.
d'AnestPsia. integral pels Drs. Josej 4R0 1 1 1y~Jordi BACHS. Josep GAKClA MI(;LIKI, i i)oiors AKZÓ HOKKAS. que proporcioriarrn ordrr i segurtllal al quirofan.

instal4ació de Cambra Hiperbarica. Es la primera vegada que es fa en un Hospital Civil:
aixi rI nostre esdecé un centre inPdic atanCat tarnbé en emprar aquests LrrapPutica
que lant ha hendiciat a rrnlenars d'accidentats i malalts.

Mt:ntresL;inl. els an\.icsiii('Qes díaI'Hospit,al
s';iii;ivt~ri incorporant ¿I la rrforma. particip;irit a la fusió seinpre posiliva dels rnctges
vrl,er¿iiisornb els rnetgrs joves. E:I niillor reprcBsent;irit d e l ~priinrrs era cl Ilr. Perr
(;AllSi. que r n I'esercici dc I'espf~cialilat~uroIugica inicialinent forrriii equip arnh el Or. Neincsi 'I'OKKI.:CII,I,A. i mes tard amb el Dr.
KLIX I:/\KK~~; i el stw fill Dr. GAIISA i KUI,I,.
b:I I)r. I'err GALIS.4 i KASlI4I.I,. graii conri.sfvlor de I'Hospital. n'era el Subdirector; el
scii corisell tbra rnolt valorat prl 1)irector i
pels ollres rompanys del grup fncultatiu.
:\iiib aquvsl;i veterh d(' la Crru Roja hi havio rls intc'rnistes IKl(;OYKN 1Y)KKKS i B,iZ'I''1'15S'l'll\il I'ONS. i als Serveis de Cirurgia I i
II.('1s Ilrs. Josep M! PLIKYO i I,luís RILIS HA1)1t\. ainh rls seus col.laboradors els Ilrs. Víelor M K ~ HAI,CEI,IS. Jaumr CAS'I'E:I,IS. ModtsslOKI)L;ÑA G.4KGAIlI,0 i PLib:YO %L!K1)0;
des dc.1 priirier momrnl 101s aporl.awii la srvs
c~spt~rii.rici¿i
prrson~ilper tal que la rciiovarió qiir promocionav~i1): Junta Rectora fos
iiii h i t .

La participació en I'AssislPiici~irriBdira dels
nostres facultatius Drs. J.4. MblKINO i A.
GLIIJAKKO. en col.laboraci6 ainb iI nicbLgetlrl
CKIS Dr. U. HAKGUES. va donar vida a una
e ~ p ~ c i a l i tque
a t avui dirigris rI 111: Jordi DE:SOLA. i que ha permes duran1 prop de vint
anys tractar adequadameiit 271 accidents dc
busseig i imparlir 25.000 hores d'oxigchnoLerhpia hiperbarica: emh aquesls lracbarnenls. acornpanyats d'una intc1risa sctivitot
docent. s'rsta forman1 un gran nonibrr d'rspecialistes qutk cobriran Irs n(Bcessilatsde
I'Estat espanyol.

I.:n ¿iclurslsinatt?ixaIíiiia de col.laboració es
van inttag$ir r l s rsprcialisles essociats Drs.
(:Psor IIKKIS% VI'IY)KIA d'E:ndocrinologia,
(:OKI)OHA Fb;KKEIKO de llsiquiatria. PUlG
Sb:K;TI'K i (:OK'l~4Db;I,I,:l K K A S S ~de fediatrio. KOVIKA HEI.ET.4 i TKKKADKS BALET
tlv Giriecologia. NOí;UEK (pare i fill) de Derni;ilologi¿i. a la que mes Lard s'incorpore el
I)r. SMKNDI.4. Miquvl (;RAS de Cirurgia plaslita, I,luís Kb;VEKT de Nefrologia i I'OAL BAI,I,AK~N dc Keuinatologia: aixo prrmeté qut'
;i fiiials del 1966. un Flospilal arnb 150 llits
pagues ofrrir una rstrucl.ura bastant estabilirz:id;i que sabent trehallar en equip irnportia una qualitat assislencial inés que acrt.pLa hit,.
A finals de la decada dels 70 e1 riostre Hospital tbstahleix una col.laboració prrrnanent
amb 11
. CKIS, instaurant en el seu rerinte una

KI president MUI,LEK podio cBst;ir s;ilisfrt:
en ineriys de tres anys la rrorganilzació era
una realilat, i la Junta Kectora rrforq¿ida
amb la presencia de cinc fricultatius. demostrava I'intrres que tenien r l s Krctors de
I'Hospilal a seguir el progrania que el Criitre d'b;sLudis Hospilalaris els h;ivia rnarcat
En aquest sentit. I'.4dministraci« habia drixat d'ésser la llibreta de la mare superiora.
i el Sr. CASAS hacia crea1 una mínima estructura uhicada on avui hi ha el Bar. la que1

comptava amb unes seccions de comptabilitat, personal i compres.

Als comencos del 1965 el Sr. MULLER deixa
la Presidencia de la Creu Roja i és substituit pel Sr. Pau NEGRE, barceloní de gran
empenta. que des del primer dia prodiga els
contactes amb les diferents comissions, amb
la decidida voluntat de continuar I'ampliaci6 i modernització de I'Hospital. bo i prescindint de la tutela de Madrid.
Inicialment el President NEGRE va seguir les
Iínies directrius del seu predecessor: mantingue les estructures ja creades, llevat d'uns
petits retocs a la Junta de Govern. Aix6 no
obstant. el seu carhcter obert i Iluitador, i la
manera intensa com vivia las preocupacions
de I'Hospital, li feren prendre decisions immediates. sense esperar el beneplhcit de I'Assemblea Suprema. Una de les primeres mesures fou la donació de la Biblioteca i la
creació d'un fons per a la investigaci6 que

servís per realitzar aquesta tasca hospitalaria prhcticament desconeguda en aquells
temps en el nostre Centre.
Al cap d'un any de Iluita, I'anhel del President el porta a la convicció que cal traslladar el centre a un lloc on les ampliacions es
puguin dur a terme, i es aixi com el 17 de
novembre del 1967. signa un protocol d'intencions amb la casa Philips dSEindhovenper
construir un Hospital nou i mes gran en els
terrenys del Castell de I'Oreneta. Al voltant
de I'Hos~italhom Densava establi tambe la
resta de'dependencies de la Institució, amb
la creacib d'una oetita Ciutat-iardíde la Creu

Aquell mateix dia es constituí un gnip de treball presidit pel Sr. NEGRE i en que participaven els membres del cos facultatiu Drs.
CANADELL. PRADES i COLL COLOMI?. El
projecte preveia un Hospital de 400 llits amb
una estimacid de cost d'un mllió set-centes

Maqueta de I'Hospital. segons ei pm*

Negre.

mil pessetes per Ilit. compresos la construcci6 i I'equipment. La data de lliurament de
I'obra era de dos anys un cop signada I'acceptació del projecte.

En els mesos següents el grup de treball va
celebrar diverses reunions amb la Tecnischen
Bedrijven. comissió tecnica d'enginyeria i arquitectura de Philips Internacional; s'arriba
al convenciment que el projecte del nou Hospital a mes d'ésser viable era convenient per
al país i per a la Creu Roja.
Realitzats els primers planols i la maqueta
de I'edifici per I'arquitecte RICART, I'acceptació per elaborar el projecte definitiu depenia dels permisos que havien de donar des
de Madrid i 1'Ajuntament de Barcelona. els
quals s'anaren retardant a desgrat de la continua insistencia del Wsident de I'Assemblea
Provincial. Poques setmanes desp&s del Sr.
NEGRE caigué greument malalt: les gestions
s'hagueren d'interrompre, i quedaren definitivament abandonades arran de la seva defunció.
La prematura mort del President impedi la
realització d'aquest projecte audac, si be que
correctament plantejat. que hauria solventat el princlpals problemes d'un Hospital que
creixia d'una manera mes o menys anarquica. Fou una Ilastima, perque els qui tinguerem la sort de coneixer el Pau NEGRE estem segurs que avui la Creu Roja tindria un
Hospital modern de 400 Ilits, /a que era difícil oposar-se a la seva tenacitat i capacitat de treball quan tractava d'assolir I'objectiu tan lloable de millorar les condicions
sanitaries de Barcelona.

Molts s6n els records i ensenyaments que ens
va deixar I'etapa de la Presidencia NEGRE.
Per una part els metges, en celebrar-se el major nombre de reunions en el seu despatx de
la @a de Catalunya. es posaren en contacte
amb material i estructures d'oficina moderna. i ensems valoraren la importancia que
tenien els mitjans de comunicació per mobilitzar I'opinió pública en temes sanitaris. Per
altra banda pogueren constatar I'inte&s que
tenien els grups financers pels projectes sanitaris, que sempre valoraven mes positiva-

ment si la col~laboracióhavia d'ésser amb
un equip medic únic. Per als financers, curiosament, no tenia massa importhncia el
cost total de I'obra. Per a ells, el que tenia
inte@s era que en el nou Hospital s'hi fes
bona medicina i que les despeses de manteniment fossin comtes. Calia estudiar el cost
i les consegüents amortitzacions, perd no els
consideraven temes tan prioritaris.
TamM en aquelles reunions es va poder apileciar I'interes que tenien els eventuals usuaris per la qualitat assistencial, gairebe sempre unida-al prestigi de la unitat medica a
la qual el pacient diposita la seva confianca. Els facultatius de I'Hospital tambe s'adonaren del relativament facil que 6s mobilitzar voluntaris i esforcos quan es tracta del
tema salut i millores hospitalaries. sobre tot
si als interessats se'ls dóna I'oportunitat de
controlar el cost i I'eficacia de les millores.
Així va acabar I'etapa de vida hospitalaria
que tantes il.lusions havia desvetllat en el
personal del Dos de Maig. Aquestes activitats para-mediques. hores de treball extraordinbries. dies de festa i fins de setmana sacrificats, crearen experiencia i serviren per
fer evident el rnolt que es preocupen els metges per tal de conservar el seu centre de formació i assegurar un lloc de treball ... que no
sempre 6s remunerat!

Quart Període
(1970-1980)
D'HOSPITAL DE CARITM
A POLICLINIC D'EXIT
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Aquel1 matelx any, per motius no tan dramatics. I'Hospital sofrl una altra Nrdua important: el Dr. Josep M? CANADELL, fou nomenat Cap d'Estudis de la Facultat de Medicina
de Navarra 1 causa balxa en el nostre cos facultatlu. A mes d'esser un dels metges mes
adeptes a la reorganització que s'estava efectuans en el centre. havia estat el creador d'un
magnífic equip de Traumatologia i Cirurgia Ortopedica; les activltats assistencials
d'aquest equip figuraven entre les mes destacades de I'Hospltal. Malgrat el slgne negatiu d'aquesta Nrdua, el nou Cap de Servei. Dr. Josep Ma FIGUERAS i ANMELLA,
continua en la iínia de prog* de I'especialltat: 1 molt aviat feu que s'incopressin provisionalment al seu equip els Drs. Miquel CABANELA i Feiix ESCALAS, coneixedors de
noves tecniques quirúrglques que permeteren mantenir el Servei a I'avancada dels del
País.
Pocs mesos despres d'haver-se vroduit
aquestes baixes. d'acord amb les InstcÜccions
de la I n s m l ó General Medica, hom presenta una terna de candidats al ~residentde
I'Assemblea Suprema r tal que escollls al
succesor del Dr. GARC ATORNEL. A petlcló
de la Junta de govern de I'Hospital. la selecci6 es realltzh mitjanqant votació secreta entre els 22 Cavs de Servei 1 el resultat es Iliurh al susdit president. el qual, despcés de 24
hores de reflexló, va designar Director Medic el candidat de la terna mes votat pels
seus companys.

La missiá principal del Cos Facultatiu segula
essent la d'oferir una alta qualltat assistencial. Perd aquesta nova estructura directiva
el comprometia mes en els treballs organitzatius per a la millor defensa de la supervivencia de I'Hospital, que en aquells dies depenia dels esfo~osque es realitzaven per assolir I'ampliació fins a 350 illts. considerada imprescindible per satisfer la demanda
d'ingressos d'aquella epoca.
Una aLra activitat important que va desenrotllar la Junta Facultativa en la seva etapa
inicial fou donar mes impuls al treball de les
comlssions creades per Indicacló de I'informe que en el seu dia havia presentat el Centre d'Estudis Hospitalaris. Per la seva importancia destaca el treball de la Comissló
d'Estatuts que, despcés d'algunes Assamblees en que hagué moltes discussions i cert
apassionament, va assoiir d'aprovar la ponencia enriquida amb les esmenes que van
presentar diverses membres.
Tambe per primera volta. dos anys despres

??

Un cop aparegut el nomenament en el Butlletí Oficial. la primera disposició del nou Director Medic fou renovar la Junta Facultativa: hom va convocar les primeres eleccions
de la historia de I'Hospital en que als facuitatlus podien eleglr els seus representants
a la Junta. La qual. una vegada constituida.
tlngue la seva primera reunió el 19 de febrer
del 1973. Des de llavors la Junta Facultatlva va celebrar periodicament reunions, eis
acords de les quals eren rapidament transmesos a la Junta de Govern. Gerencia i Secretaria de servels, per tal d'informar a la
Dlrecció 1 al Cos facultatiu sobre el treball
que esta=] reaiimnt els seus repmntants.
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19 de Iebrrr. 1973. Pdmrra Acia de la Junta k u l t a l l v a

k

dldat, ei qual a tnés a m&, havla de presentar una Memarlii sobre I'especialitat que
aspirava a dW&Lr.i un hojecte de las activitats que dmmoiuparia en el cas de guwiyar
el concwre. Així foren elegits &S Caps de Caráfolagia, Oftaimologb i Neurocimgia, DPS.
ERPlc JUNGADELLA, Josep Manuel SOLER
SALA i Ser@ ZAMORA. mpectivameot. El
darPaamb una forta compeWa amb concursants de foca de I'Hmpital.
de Medicina Interna que substlRila I'antic de
Medkina general, amb la finaUtat de millorar i'assessorament d'aqumta disctphna que
n
m els a l m m e i s de I'Hwital.
La DkccM d'aqum servei es va oferir al
Dr. Jordl GOL I GORlNk metge de Barcelo-

es moda amb hxit en diversos camps Tactivitras mediques i para-medlques. com .Se@retat Sodal. M m n a privada. Dochh. publfcacions, conf&ncies socio-morals. m.,
ofecint sempre un Wgualldble lllurament vers
els a l m . A desgrel d'estar absorblt per w
tes aquestes activltab la seva extraordlnhría capacltat de treball 11 permetd d'accep
tar i orgaollzer el ~ 3 de Medlclna
~
1 Interna
de PHospital, al que li va donar al to huma
i social que el1 tant practlcab. Molt avlat,
voltat d'excel.lents col.laboradm, el seu Servei es desenvoluph amb bxit dlfnlc i la forma
d'actuar e4 seu eauiD va consolidar la bona

Dr. Manuel SANDIUMENGE, actual Cap de
Servei, iels Drs. Francesc FERRER i Ramon
CAPMANY, continuen treballant a I'Hospital
i altres. com els Drs. Josep M.! TENIENTE,
Josep MOLL i Francesc MUS. ocupen llocs
directius en centres sanitaris comarcals.
Per aquells anys també nasqué el nou Servei de Psiquiatria Infantil, dirigit perla Dra.
Eulalia TORRAS. Omplí el buit que la Medicina Psiquiatrica tenia en aquest sector. La
Dra. TORRAS. dotada d'una extraordinaria
sensibilitat ivocació docent. va crear en pocs
mesos una important escola de I'especialital, que des de la seva fundació manté una
conslant activitat científica que atreu especialistes afins d'altres escoles, i melges d'altres diferents especialitats.

bé augmentaren les reunions, cursos i simposis que organitzaven els diferents Serveis;
destaca. per esser el primer que es realitxava en el País, el 1Curs d'Endoscopia Peroral
celebrat en el novembre del 1972, en el qual
participaren els Professors MOUNIER KHUN
(otorinolaringoleg). DUBOIS de MONTERYNAUD (pneumoleg) i HOUSSET (digestbleg).
A I'any 1973 es produí a I'Hospital una altra incorporació de relleu. Hom crea el Servei d'Hematologia i en fou nomenat Cap el
Dr. Jordi SANS SABRAFEN ddxeble del Professor Pere FAKRERAS i VALENT~.El [Ir
SANS, portador del bagalge personal d'una
valuosa qualificació científica. va donar la
seva conferencia inaugural el 21 de febrer
d e 1974 sobre el tema de Linfomes Malignes.

Amb la posada en funció d'aquests nous serveis i les seves inquietuds. la vida docent de
I'Hospital es va intensificar: es van fer periodiques les reunions anatomoclíniques dels
dimecres i els cursos de post-graduats. Tam-

C.,,,
.

los RIOS, el qual dicotomitzava la seva col4aboració, per haver quedat també incorporat
al seu primitiu Servei de Digestiu.

Un altre cirurgia també adquirit er Cirurgia 111 fou el Dr. Jacint REVEN S CONTI,
qui. amb la seva habitual tenacitat i entrega. va iniciar la practica de la Cirurgia Toracica, especialitat quirurgica que després
continuaria el Dr. ALBERTI PICORNELL, per
quedar actualment a carrec del Dr. Laurea
MOLINS.

d'

Una altra novetat d'aquell any fou comptar
amb la col.laboraci6 del Dr. Lleonard MARQ U ~GIRAUT,
S
que va comencar treballant
en la subes~ecialitatd'Esterilitat. en aue actuaven ginecblegs i andrblegs especialistes.
i que després va ampliar el seu camp d'activitats. tractant temes que cobrien tota la resta de I'area ginecolbgica.

i modernitza les seves estructures afegint-hi

Paral.lelament a la creació de Lotes aquestes noves estructures s'incomoraven a I'Hospital, amb poca diferhcia detemps, tota una
generació de metges joves que avui són el
nucli facultatiu del centre. Recordem. entre
altres. els metees de Resoiratori. Drs. ROCA
MAR~NC
, A L ~ E Ti P R A ~ ;els D&. ARMENGOL. TULLEUDA. NIETO i DlLOY de Dieestiu; Dr. lvan TERCERO,d'Oftalmologia.y~r.
de la TORRE, de Psiauiatria: Dr. FEUP LLADÓ.
de Pieurologia: ~ r s CASAD14:MONT
.
VIIASKCA i I>IGUIS. de Keumalologia: Dr. MARCO, de Cardiologia: Drs. PR~TS,GARCIA
MI^, JOSA, ROSES i AGuILÓ, de Cirurgia:
Drs. ALGARA, LLOBET i M O R G E N S T E R Ñ ~ ~
Cirurgia Orto~edica:i els lnternistes Drs.
CAMBA, MALLAFRE, PELLICER. C A R R I ~ ,
CABRE. Oriol GASPAR i BALANZ~.
Mereixen també un especial esment els no tan joves C A S T E LRIERA
~
(Respiratori),SANJOSÉ (Digestiu), UBACH i PONSETI (Cirugia).
BAGAN (Cures intensives), FERRER (Medicina Intena) i PEINADO (Traumatología i Ortopedia): els quais saberen cobrir simultaniament la seva tasca clinica amb la tambe
important i sempre difícil labor organitzativa hospitalaria.

dues noves seccions de treball: Cirurgia M&xil.lo-facial, que va dirigir el Dr. Guillem RASPALL. i Proctologia. que dirigí el Dr. Emili de

D'aquesta important generacid medica dels
70, uns. un cop formats en els diferents ser-

nfrrtncia inaugural drl Dr. .lordl SANS

SABRAYAN.

I nou Cap de Servei i el seu equip van do3r encara més i m ~ u l sa la vida científica
ael Centre: amb el slu col.laborador Dr. PARDO PERET van constituir la base oreanitzadora d'on parlien activitals academiiues que
eren im~rescindiblesDer millorar la formació de la nombrosa joientud medica que treballava a I'Hosoital. Ouan a finals del 1974
al Servei d'~ematologiase li incorpora I'es~ecialitatd'0ncoloeia. i ensems s'am~liala
Seva estructura amb una nova seccib que dirigeix la Dra. Soledat WOESNER, el Servei
ja estaba completament integrat a I'Hospital amb els treballs que realitzava conjuntament amb altres Serveis. com els protocols
terapeutics sobre determinades malalties en
col~laboracióamb Cirurgia 111, que foren els
mes avancats de I'epoca.
El Departament de Cirurgia tambe amplia

veis, s'han anat situant. ocupant llocs de responsabilitat en diferents clíniques i hospitals.
i els altres segueixen en el Dos de Maig. Tres
d'ells han arribat a Caps de Servei i la resta
sbn el principal suport de la tasca assistencial i científica que es realitza a I'Hospital.
A la vegada que es produia aquest creixe-

ment d'estructures clíniques desproporcionat
a la capacitat física de I'Hospital. la Junta
de Govern havia de resoldre els problemes
prioritaris de la integracid jurídica del Cos
Facultatiu i el de la classificació i estudi de
la viabilitat de l'empresa.
El primer problema es resolgue a la Reunió
de Directors d'Hospitals de Creu Roja, que
tingue lloc a Madrid el 24 de novembre del
1973: s'hl va aprovar la ponencia presentada per Barcelona, en la qual es demanaven
nomenaments oficials per a tots els metges
que treballessin en Hospitals de la Creu Roja
amb una antiguitat mínima de tres anys. Gracies a I'aprovació d'aquesta ponencia. els di-

ferents Caps de Servei presentaren propostes en que incloien la relació de tots els
metges que es trobaven en les condicions esmentades. Aquestes propostes, avalades per
la Direcció Medica. van esser aprovades en
la seva totalitat, i pocs mesos després la Inspecció General Medica va remetre e b nomenaments que legalitzaven la presencia de la
major part de facultatius a I'Hospital.
El segon problema era mes difícil de resoldre. Des del seu comencament. I'Hospital havia donat entrada a la Medicina de Caritat.
al Mutualisme i a I'anomenada Medicina privada. Tacitament el cosl del primer grup havia d'esser cobert pels eventuals beneficis
que produien els altres dos. En contraposici6 amb el que passava en els policlínics privats. en no tenir la lnstitució afany de lucre,
els objectius de caritat es odien oortar a
terme satisfacttriament mitjancant Eompensacions i aiustaments economics. Malauradament, el cost de la medicina hospitalaria
havia augmentat d'una manera considerable

i els beneficis que havien de proporcicnar els
pacients d'economia mes forta s'havien esfumat. Per altra part, els nous gestors hospitalaris insistien que calia reduir costos, i
per aixo ens haviem d'integrar en el modern
concepte d'Hospital-Empresa sanitaria, segons el qual la medicina dels malalts insolvents I'havia d'abonar I'Estat. iaixí desapareixeria una de les causes del deficit endemic
que sofrien els hospitals.

Conscients de la importancia d'aquest pro.
biema, els responsables de la Junta de Govern encarregaren a comencaments del 1974
a IRERHOSPITALIA que fes un estudi sobre
la viabilitat de I'Hospital. El resultat d'aquest
estudi va ratificar moltes de les conclusions
i propostes de I'anterior estudi del CTEH s'insistia novament que calia arribar a I'objectiu d'un Hospital de 450-500 Ilits.
Acceptada aquesta conclusió com a basica,
la Presidencia de I'Hospital, sense practicament cap ajuda de la Institució. va assolir.
graries a la generositat de I'empresa constructora. edificar dues plantes (actuals pisos
7e i 9e). al preu mes que raonable de tretze
milions imig de pessetes. quantitat extraordinariament baixa (adhuc tenint en compte
el valor de la pesseta en aquells temps). com
es veié quatre anys despres, quan el cost
d'una obra similar va superar els cent deu
milions.
A mes de I'ampliació de I'area clínica es va
prwedir també a augmentar I'espai de la unital de postoperats. annexionant-li una miniestructura d'UVI, de la que es feu carrec provisionaiment el ~ rRancesc
.
CAVALLÉ, metge
nefrbleg que va consagrar entusiasme i hores de treball per organitzar aquest important sector de la medicina hospitalaria: en
aquesta tasca va comptar amb I'experiencia
del Dr. GONZÁLEZ REOYO. que estava realitzant aquest treball en Cirurgia Cardíaca.
Ampliat el nombre de llits de I'Hospital i millorada la qualitat assistencial amb aquestes reformes, la Junta Facultativa va creure
que havia arriba1 el mornent de sol.licitar de
la Gerencia que estudies la possibilitat
d'aconseguir un conveni amb la Seguretal So-

cial, similar al que ja hi havia establert el
servei de Cirurgia Cardíaca. La Junta Facultativa afirmava que si s'obtenia aquest conveni I'Hospital podria acollir pacients de
qualsevol procedencia: s'evitaria que el factor economic desvies malalts a altres centres. encara que inicialment desitgessin ingressar al Dos de Maig. Aquesta primera
sol.licitud de la Junta Facultativa no fou contestada, malgrat que la Gerkncia féu les gestions pertinents.
A finals del 1973, s'esdevingue un fet histbric de gran trascendencia pera la vida socioartística de la ciutat: va esser dipositada al
despatx del Director Medic de I'Hospital la
famosa pintura da dona morta. de Pau Ruiz
PICASSO. homenatge que I'eximi pintor dedicava als malalts pulmonars i als metges
que els tractaven, als qui coneixia per I'anti a i fidel amistat amb el Dr.Jacint REVENT%S. Aquest diposit del Mestre era degut que
en les seves disposicions testamentaries manifestava el seu desig que el quadre s'instal.lés en un Centre on hi haguessin malalts
del pulmó: es va escollir I'Hospital Dos de
Maig per esser el Director especialista pneumbleg i a I'ensems patrú de la Fundació
Picasso-Reventós, que era la propietaria de
la pintura en qüestió.
A partir de la data que es va fer carrec de
la seva cuslodia molts afeccionats a I'an acudien al nostre Hospital per admirar aquest
magnífic oli de tan pregona significació i dipositat en un lloc verament insblit. Malauradament, aquesta situació no es pogue
allargar quan un representant d'un museu
nord-america el va valorar en un milió de dolars: La Junta de la Fundació va considerar
prudent. per motius de seguretat. de traslladar aquesta obra d'art, primerament a la
Banca Catalana, i després al Museu del carrer de Montcada adquirit per I'Ajuntament
i que aplega bona part de I'obra de PICASSO. Hem de creure que en aquest lloc hi pot
haver algú funcionari afectat de malaltia respiratoria i que així es compleixi el desig del
pintor malagueny, que el quadre estigui en
contacte amb la pneumologia.

qEl dia di, I'inau~ura~ld.
Kl \lism. U
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Com a fets negatius es produ-iren entre eis
anys 70 y 75 sensibles baixes en el Cos Facultatiu. Una d'eUes fou I'bbit del Dr. Joan
PUlG SERRATE, Cap del Servei de Matrla,
que amb els Dra Jaume CORTADELLA 1 F'ere
BONET GOD6, durant divemos anys s'havien
esfowat en enlairar el nivel1 de Sespecialitat, amb tot i treballar en unes sales i
dispensaris que no reunien les condicions
adequades. lttmbé causaren baixa per
traslladar-se a treballar a altres centres: els
Drs. Miquel CABANELA. que toma a la Cli.
nica Maw. a dlcieir-hi la seccib de la seva
BALCELLS, que guanyh
especialitát;
el m c u r s de C ~ de
D Neumlciefa de 1'Ho.mtal del Sagrat c&:i Josep M?-PONSETI, &tia Director de I'Escola d'lnfermeres, que encarrllh les seves activitats vers la medicina
privada.

Les baixes foren cobertes, peri) w i e n les
dificultats de la manca d'espai en un Hospital d'kxit on cada dia es vivia m& el problema aclaparador de no tenlr lUts disponibles;
aixb sol ja impedia tota adequada pcogramaci6 de cara al futur. A mes d'aquesta necessitat d'ampliacib la Junta era conscient
que I'evoluci6 de I'Hospital de Cmttat a Policlínic modern havfa d'anar acompanyada
d'una nova arquitectura hospitalaria capag
de miilorar els nombrosos aspectes funcionals que les dlferents esmctures sol.licitaven. Defittvament abandonat el projecte
NEGRE, la Junta de Govem encarregh a un
equip d'arquitectes hospitalarls que realitzés un estudi de convertir Sedifici en const m I 0 de I'Hotel Hilton en seu hospitalaria.
Malauradament, a d w a t de la pressib que
exercimn eis membres del Cm ~ti6ultau.u$rtanyents a la Junta, en no existir un suport
logística-financec aquest nou projecte tam.
bé s'hagd #abandonar. Dos anys després,
una entitat assegucadwa va aprofltar la idea
de la Creu Roja i compra I'immoble, i enguany s'acaba d'inaugurar aquel1 proiectat
Hotel convertit en Hospital.
Sense delxar-se abatre per aquest nou projecte fallit. el President SALAS CARDENAL
i la Junta de Govern. no cedetxen en el seu
proposit d'ampliar el nombre de Uits de
I'Hospital. no solament per satisfer les exi-

gkncies de la demanda sin6 tambe per millorar costos d'hospitalitzacid Amb aquest
objediu assoleixen que la b i d e n t a de I'Assamblea Suprema. Srta. Belén LANDABURU
faci una visita a I'Hospital, la qual fou un
kxit ... La Presidenta no podia creuar escales ni passadissos. de tanta quantltat de
pacients que esperaven torn a consulta externa. <Vostesno poden treballar així: estudiarem el problema,, ens digu(5, i el 20 de
novembre d'aquell mate. 1975. el Butlletí
Oficial de SEstat publicava la concessi6 d'un
c*dit extraordinari de 120 milions aue es
van destinar a la constnicci6 dels pavillons
8 i 10: amb a h í la totaUtat de llits disoonibles a I'Hospital s'apropava als 300.

La satisfaccib que va proporcionar la concessi6 d'aquest c&dit, en sentir-se el Cos Facultatiu garantit per la Junta de Govern, fou
segurament un deis factors que torna a Intensificar la vida docent i científica del nostre Centre. Entre el gran nombre de simposis, taules mdones i actes científics que es
van celebrar, volem esmentar el pragmati*
me i I'Wt d'un c m d'E1ectSO-cardiografia
que dirigí primerament el Dr. Enrlc JUNCADELLA, i d e s p h el Dr. MORENO NEVARES,
amb la col-laboraci6de tots e l metges del
Servei. Després de mes de quinze anys, cada
cop que reprenem un nou curs sobre el mateix tema I'Auditorí es torna a omplir completament d'alumnes. Amb la mateixa preocupacib docent, els metges adjunts Drs.
PAMIAS CLAVELLI CODINACH HUIX, milloraren I'asslstencia cardiolbgica, essent el
Dt! PAMJIIAS
el responsable de la primera unitat d'lntensius de I'especialitat que funcionh a I'Hospital.

trobades entre metges pertanyents a la mate- Instttució. A Barcelona va prestdlr el
111 Congi.es la nova Presidenta Marquesa de
SANTA CRUZ: fou un h i t de partlcipants i
de trebaUs presentants. Res ponencia i 125
comunlcacions demostraren la preocupacló
cientifica que tenien els dlferents cossos
facultatius que treballaven en Centres de la
Creu Roja. 01 mes: aquest &xltera m& demostratiu si considerem el poc Interes que
solen despertar en I'especlallsta aquesta
mena de reunions multldlsclplin8ries.
P w a m a d'un dels prime^^ Cursos b í ? ? a I i i i o p r a f l LWnk!a
a

Aquesta empenta de les activitats clentíflques va abocar al 111Gong& de Metges de
la Creu Roja que tingué lloc al nostre Hospital. organitzat el maig del 1976. per AMECRU (Assoclaciúde Metges de la CM Roja).
Aquesta entitat fou creada i la pmmoclonava el Dr. COLL MONEGAL, que havi@organitzat eIs congressos anteriors a Madrid i a
lbrrelavega, on es realitzaren les primeres

Despres d'aquests contactes entre metges i
hospitals de la Creu Roja es reprengueren
les gestions per concertar un conveni amb
la Segucitat Social. No es tractava solament
de trobar Bolucions a la Feble economia de
I'Hospital. sin6 també de donar satlsfaccló
al fidel usuari que confiava en el centre 1 estava afiliat al cfkguro ObUgatoriow. Amb
aquesta decisib no es pretenia abandonar
I'assitencia als malalts pcocedents d'altres
seetors, sin6 solament ampliar les oportunlEats d'lngressos per al gran nucll de pobla-

ció pertanyent a la Seguretat Social. Al metge
de I'Hospital no li preocupava de qualificar,
segons la seva procedencia, la medicina que
practicava: la cosa important per a el1 era
oferir una medicina bona i.en la mida que
fos possible, lliurement escollida pel malalt.
Feia poc que s'havia alcat una enquesta en
que participaren 10.000 usuaris de diferents
clíniques i hospitals de Barcelona. Entre les
preguntes, n'hi havia una de particularment
qualificadora: .Si voste tornes a accidentarse o a estar malalt. ¿es voldria hospitalitzar
en el mateix centre?. Reunits en grups de
500. r n el Dos de Maig nomes 11, per diverses raons, digueren que no: en el segon centre les rrspostes negatives arribaven al centenar. 14:ls entrevistadors no comprengueren
per que la Creu Roja no féu publicitat amb
aqurstes dades que demostraven la identificació del pacient amb el seu Hospital. Com
es pot apreciar, el Hospital Dos de Maig fou
un dels primers centres assistencials on es
pogué valorar els ratios NlCE i el PS.R.S. (Patient Satisfactory Monitoring System).
Aquest clima de confianca vers la qualitat
de I'assistencia que hom practicava a I'Hospital era confirmat pels propis facultatius.
que quan s'havien d'absentar de Barcelona,

indicaven als seus familiars que si se'ls presentava qualsevol problema medic acudissin
al Dos de Maig el mes de pressa possible.
D'aquest ambient favorable i de la realitat
que centenars de famílies exposaven la seva
preocupació de si el tipus de medicina que
oferia el nostre Hospital podria continuar, va
neixer la idea de constituir un Patronal similar als que existien en molts paisos, encarregat de vetllar pel bon funcionament del
centre ia la vegada promocionar els seus objectius d'ampliació i modernització.
Abans de constituir aquesta entitat. es féu
una intensa campanya d'informació mitjancant un audio-visual que es va presentar a
I'Auditori García-Tornel i al Cinema Comedia.
S'hi veia dialogar els metges amb els amics
de I'Hospital. en un intercanvi d'impressions
ide suggeriments, per tal de fer coneixer als
assistents la funció del Patronat. el principal objectiu del qual era que I'Hospital seguís obert a totes les clases socials per mitjh
de I'ajut que els economicament forts proporcionarien als menys sortosos.
La resposta fou unhnimement satisfact6ria.
i aviat. gracies als esforcos de les Associacions de Veins i Amics de I'Hospital es va

convertir la idea en realitat; el 28 de maig
del 1978 es va constituir el Patronat de I'Hospital de la Creu Roja de Barcelona, nomc
nantse President del mateix. al Sr. Antoni
ESCODA i Secretari al advocat Antoni MULLERAT. al front d'una vintena de Patrons
amics del Hospital. Es van aprovar uns Estatuts, I'article 3r dels quals. que es refereix
a I'objectiu principal, diu: .Prestar assistenCia. recolzament i protecció perque I'Hospital de la Creu Roja de Barcelona pugui assolir el nivel1 dels grans centres medics~.
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A1 cap d'un mes d'haver-se constituit el Patronat. les aportacidns superaven els 20 milions de pessetes, tres dels quals eren a fons
perdut. Malauradament. poc temps després.
quan ja es tenia I'aprovació de I'Assemblea
Suprema, certes informacions aparegudes a
la premsa, no contrastades amb una informació correcta. van desmoralitzar el President SALAS CARDENAL. El desenrotllament

l l l ~ l l l ~ ~(Ir1
l r ~Hullv
~ v lllc
~ ~Sane l la 1~nIl;lL dr lI(~rnott~r;>pl;lllt, l ' l l ~ ~ ~ l i t ; t l ,

cionament amb gran rapidesa gracies a I'ajut
que el Dr. CAVAI'LÉ va rebre dels seus joves
col.laboradors Dr. Josep M MALLAFRÉ: i Josep CARRIÓ. el primer dels quals. al cap de
pocs mesos. el succeiria en la Direcció del
Servei.
També en aquest anys es feren dues coses
fonamentals per al treball hospitalari. La primera fou establir una nova farmacia hospitalaria. de la que es va fer carrec el Ilicenciat farmaceutic Dr. lsales SALAGRE, qui.
treballant primerament a temps parcial, i
després a plena dedicació. va realitzar una
oreeona reforma, amb la introducció de les
lecniques i metodes de la moderna Famacia. En pocs mesos. el Dr. SALAGRE pogui?
instaurar controls ipautes farmacolbgiques
que raoidament foren adoptats 1 emoarats
por la~comissióde Farmacia, amb el que
s'aconseguí mes eficacia en els diversos tractaments i un indubtable estalvi econbmic i
d'hores de treball.

El segon departament que es va reorganitzar fou el d'Hemoterboia. Amb tot i la tradirió que tenia la Creu ~ o j en
a aquesta ter&
pia, amb un Banc de Sang el Director del
qual havia estat el Dr. MISERACHS, un dels
peoners d'aquesta especiaiitat a I'Estat espanyol. la col.laboraci6 del Banc amb I'Hospital no era bptima i sofria d'algunes defi-

ciencies. Amb tot i que el Banc de Sang
instal.lat a la seu de I'Assemblea. gracies a
I'esforc de les Sras. RUBIÓ i ZAMORA. havia assolit un bon nivell. la sincmnia amb
I'Hospital no era la desitjable. Conscient
d'aixó. la junta de Govern va sol.licitar al Dr.
MISERACHS que delegues en el seu col.laborador Dr. Joan GR~FOLSla funcib d'establir un Banc de Sang en el propi Hospital.
Feta oficial aquesta delegació, de seguida féu
contactes amb tots els Serveis del Centre. essent especialment fructífers els que tingué
amb el Servei d'Hematologia. Des de la seva
instauració, la tasca contínua i eficac del nou
Sewei. va millorar extraordinariament I'Hemoterbpia de I'Hospital i ensems serví per
actualitzar i potenciar els objectius del Centre d'extraccions desinteressades de la Creu
Roia. 4ue tants de serveis oresta a molts
~ o s p i t a l sdel País.
En I'ambit de col.laboració externa va dc9tacar també el Servei de Psicologia i Psiquiatria Infantil oue. a més d'establir normes de
treball juntament amb els Policlínics de Creu
Roia enclavats en diferents llocs de la ciutai, va iniciar una col-laboracib amb I'lnstitut Neurobiolbgic d'lnvestigació Flor de Maig
que dirigit pel Dr. GARCIA LlLLO es dedicava a investigar i establir el tractament i la
pmfilaxia de la minusvalia psíquica. La coordinació del treball entre el Servei de I'Hos-

pital i Flor de Maig des del primer dia va
esser positiva. no solament per als pacients,
sin6 també peral gran nombre d'especialisLes que es formaven en el Servei de Psiquiatria Infantil que amb tanta eficacia dirigeix
la Dra. Eulalia TI)RKAS.
Tambe en aquest ambienl de col~laboració
externa el Dr. Josep A. MERINO va organilzar i dirigir una campanya audio-visual de
primers auxilis destinada a I'educació sanitaria de la població. En aquest tipus d'edu-

caci6 moll integrada amb els objectius de la
Creu Roja. hi participaren desinteressadamenl facultatius de diferents Serveis de
I'Hospital. La repercussió favorable que tin&u6 en el públic i miljans de comunicaciú
sembla justificar el convenient que fóra repetir més sovint aquesta mena de programes
educatius.

Kn I'aspecle de la docencia interna. la intensa I;~borcirntífica porlada a terme en aques1;r decad¿i.r n que es van professar un gran
nonibrtbd(' cursos drdicals a la fornitició de
posl-gradiials. fou reconeguda ptlr I¿i
Ilniversital. qiit' atorga tlI nomrnamenl de Professors associats als Caps de Servei de Dig ~ s l i uKt~spiralori.
.
Neurologia. Cirurgia. Ginrcologia. Heinatologia. 1)erinalologia i Cardiologi¿i: aixi, coniporta tbIf't positiu que el
noslrt: llosl)il,al participíís a la iormació
d';iluiniirs rotaloris.
lin ftslinenys positiu fou la decisió que per
recorii.ixrr crl Lítol universitari d'lnfrrineria.
I'l<scolahavia d'abandonar el recinte hospilalari. Aqursla sorprrnent decisió va fruslar
($0anys de col.laboraci6 dfl Cos I.liculLatiu
en la seva activitat doct'nl. D'aquesla Lradicional c:ol.l¿ihoració, coin pol hom apreciar
eii les pagiiirs d'aqurs1;i hislbria. havirn sor-

IEn caso de

1
,

üu6 debo hacer:
m Reposar con el miembm
lesionado en ano.
Poner sobn la ksi6n
hielo o agua Iris.
Avksar sin demasiada
urgenha a un mbd'ico para
que haga radwgrafias.

Qu6 m, debo hacer:
Poner vendajes sobre la
ksi6n y menos apretados.
Poner patios calientes. a
apw c a l i t e .

git centenars da-2judantessanitaries la formació de les quals hatia ser\it d'e\eniple
perquP altres escoles del País seguissin els
seus programes i niPtoct<xsde treball.
la drsqualificaci6. prob¿iblement per probleiiies trxcno-burorratics\ a p r i ~ a rI'Hospital
d'une actititat clíriico-docent qutb.a mes de
inillorar la forinació de I'alumnat. beneficiaba
el parient. proporrioii¿int-liuna positita qualilat assistenrial. Confiein que en el futur
s'esmen~iraaqursl error i que I'Kscola tornara a I'tiospilal.
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-2qurslrs situ;icions nc'gati\es d'aquclls anqs
no altrrarc,n I'e\oluc3ií,fa%orabledel Centre
que \a continuar progrrssanl c'n el stsu aspecle sssisteiicial i clínir. ainb una pau laboral en\t,jable. a desgral de les permanrnts
dificultats econ»iiiiques que iriiprdifw inillorar les inslal-lacions i rondirioiis de treball.
-2rribat I'any 1979. iinelilzal el Lc'rnps con\ingut. es \a rtbiio\arla I)irrcció MPdica i la
Junta Facullati~a.de I;i responsabilital de
la qual st'n feu c'firrcr VI Ilr. Josep M? KSPII)I\I,I.:K. amb clui s'iniria un nou períodc'
de la \id¿] hos~il¿~I:iri~i.

Cinque període
(1980...)
CAP ON VAS,
HOSPITAL DE
LA CREU ROJA?

A mitjans de I'any 1979,el Sr. Agustí PERRAMON, que havia substituit el Sr. Vicenc CABEZAS a la Geencia de I'Hospital, dimiteix
per fer pas al nou equip directiu format pels
Drs. Josep CASADEMONT i Emili ASTUDILLO. Per endavant el Dr. ESPADALER havia
deixat la Direcció Medica per facilitar el treball a \a nova Dicecci6 i dedicar-se plenament
a la Junta Facultativa de la que havia estat
elegit President.
El Sr. Josep Lluís SALAS CARDENAL. que
havia realitzat una tasca difícil, que li féu superar tota mena de dificultats, també va
abandonar el carrec. Va ocupar la Presidencia de I'Assemblea Provincial el Dr. Rafael
coneixedor de la Creu
OROZCO DELCMS.
Roja de Tarragona i organitzador del Servei
d'urgkncies de I'Hos~italde la Creu Roja de
~ a n t ~ o s ieSanta
p
de la. En el seu mandat,
el President de I'Assemblea Suprema. Sr. de
la MATA, va constituir I'Assemblea Catalana de la Creu Roja. integrada per les quatre
Assemblees provincials.

En iniciarse aquesta nova etapa la Sra. Consol MARQUES, V? de VENTOSA, deixa la
Presidencia de I'Hospital, chrrec que venia
ocupant des de la dimissió de la Comtessa
de LACAMBRA. En I'acte de comiat que
s'oferí a la Sra. VENTOSA, van assistir gairebe tots els metges de I'Hospital. que en diversos parlaments van expressar el respecte i agraiment que tots els que treballaven
allí tenien per aquesta benefactora del centre. la qual, gracies al seu esperit liberal i
assequible al dialeg havia solucionat molts
dels pmblemes que constantment es viuen
en una comunitat sanitaria.

La desaparició del d a m patró altruista que
durant tants anys havia donat un peculiar
caracter al govern de I'Hospital. no podia
passar desapercebuda i convida a una reflexi6. En I'etapa fonamental de creació i en els
anys difícils de la pre i postguerra, el patr6
altruista el representaren les Comtesses de
la VALL DE CANET i LACAMBRA. oue intentaren de complir fidelment els objectius que
els marcaven la Presidencia de I'Assemblea
Suprema i la Inspecció General Medica, encara que sempre que podien empraven el seu

prestigi i forqa política per convencer aquestes autoritats de la Creu Roja. de la bondat
de certes iniciatives locals.
A oartir de 1970 la figura d'aquest patró va
sofrir una transformació important. en
incor~orar-seals estaments directius de la
Creu 'Roja nwes persones que amb el seu caracter liberal i humanitari foren d'un gran
ajut per assolir la integració dels diferents
grups humans que treballaven a I'Hospital.
Les Sres. VENTOSA. VIA.
FERRER i CAGICAL, PADRO, G A R C ~ AMUNTE, ZAMORA,
ESCODA i CORACHAN entre altres, sigui actuant a I'Assemblea o bé en labors de I'Hospital, amb la seva especial dedicació aconseguiren, realitzar, a rnés a més. la triple
funció de controlar els aspectes doméstics
assistencials del Centre. transmetre les inquietud~de I'usuari i ésser les portaveus de
les necessitats financeres.

Amb I'arribada dels nous temps. els voluntaris anaren desapareixent i es va incrementar el poder del bucbcrata eficac, i amb aixb
la gestió hospitalaria es féu pthfessional i
m& equilibrada en ésser dirigida per patins
economistes especialistes en empreses sanitaries. Aquesta gestió portada mr professionals que sabienmaneiár el material i les tecniques de I'administració moderna es va
imposar gairebé simultaniament en tots els
hospitals: vingueren a eliminar els organismes més o menys anacrdnics que dirigien
persones que moltes vegades només podien
oferir que bona voluntat. Malauradament.
amb aquesta imprescindible actualització. els
hospitals perderen unes estructures vives que
amb la seva visió humana no professional
de la gestió. propomionaven suggeriments de
comció i de perfeccionamenL que feien més
comoda i agradable I'estada del pacient a
I'Hospital. Recuperar aquesta figura renovada i posada al dia és un repte que haurien
de tenir els actuals gerents hospitalaris.
Recolzat pels canvis que es produien a
la Junta de Govern, I'equip ASTUDILLOCASADEMONT. després d'ampliar i traslladar la unitat administrativa al Pavelló n? 1.
inicia el seu programa de reformes institucionalizant per mitjh de contractes laborals

la plantilla facultativa posseidora dels nomenaments concedits per la Creu Roja en el
1976: deixaren només exclosos els Serveis
de Cirurgia Maxil.10-Facial, Cirurgia plastica. Dermatologia, Ginecologia. Reumatologia. Psiquiatria. Psiquiatria infantil. Pediatria i Odontologia, que continuen treballant
com a serveis associats.
A comencament del 1980 la nova Direcció
aconsegueix el tan anhelat conveni amb la
Seguretat Social. tantes vegades sol4icitat
per la Junta Facultativa i pel mateix Cos Facultatiu, que en la darrera Assemblea (del
18 de maig de 1978) havia votat per unanimitat la necessitat d'aquest acord. Aprovat
el conveni. es pogué assolir la velia aspiració de I'Hospital: admetre malalts de les quatre procedencies, privada, mutualista, sector
públic i caritat. En els dos primers sectors,
en encarir-se les despeses pel cost de les sofisticades tecniques modernes i I'augment en
nombre i sous del personal auxiliar administratiu i sanitari, el seu resultat econbmic era
de dublós intees, malgrat els percentatges
que deixaven els metges: per aixb hom veia
amb esperanca la nova col-laboració, sobre
tot si es respectava dins del possible la Iliure elecció que sempre s'havia practicat en
el Dos de Maig. Malauradament. en aquest
primer conveni les condicions econbmiques
per I'Hospital no eren m a s a favorables, hdhuc no milloraven les que tenia des de feia
dos anys el Servei de Cirurgia Cardíaca, que
treballava a uns preus inferiors als que havia establert els serveis de I'especialitat en
altres hospitals.
Altrament, la nova situació creada eh
estructurar-se el treball hospitalari amb una
plantilla medica a horari fix. fou acceptada
i rebuda amb satisfacció pel Cos Facultatiu:
hom lamentava. pero, que en posar-se en funcionament. I'anomenada lliure elecció només
es podia realitzar d'una manera parcial, puix
no sempre la Inspecció admetia les proposles dSin@s que presentaven els serveis. i,per
altra banda. en estar vinculades les nostres
UrgPncies amb les d'altres hospitals, els ingressos d'aquesta procedencia eren previament seleccionats pel macro-hospital que
Ibgicament retenia els malalts menys complexos i d'estudi més interessant.

El nou Director, un cop assolida I'aprovació
de la plantilla hospitalaria, presenta a la Junta de Govern el Reglament de Regim Interior
del Cos Facultatiu que havia estat aprovat
per la seva Assemblea. La ponencia la va presentar la Comissió que en el seu dia nomena el President de la Junta Facultativa. Dr.
Josep M! ESPADALER. Després d'ésser
aprovada aquesta ponencia, el Dr. ESPADALER va deixar la seva activitat hospitalaria:
se'l nomena Director honorari del Servei de
Neurologia. El va substituir el Dr. Jordi OLIVELLA i RIUS, que va guanyar la placa de
Cap de Servei en el Concurs que es va celebrar pocs mesos després.
Mentre aquests canvis s'anaven succeint. la
Junta Facultativa seguia la linia d'actuació
de I'anterior: es reunia peribdicament i informava al Cos Facultatiu de les seves inquietuds i preocupacions, atesa I'escassa operativitat de les jerarquies locals i centrals de
la Creu Roja de cara a trobar solucions efectives per resoldre els problemes de I'Hospital.
Mentrestant, I'equip format pel Director Metge i el Gerent ataquen amb exit la disfunció
econbmica. Afavorida I'economia de I'Hospital per I'augment del nombre de llits que
s'havia aconseguit gracies al credit extraordinari aportat a finals del 1975, el Dr. ASTUDILU) fa unes declaracions optimistes en
expresar tranquilitat. aja que el cost dialllit
a I'Hospital del Dos de Maig era un 40 %
més barat que a qualsevol altre hospital de
Barcelona..
Animada per aquestes noves perspectives, la
Gen?ncia empren I'ampliació de les consultes externes que a 1'Hospital eren d'ambulatori i exitoses, puix que a mes de controlar i practicar el seguiment dels malalts
donats d'alta, admetien tota mena de pacients que tenlen confianca en els Serveis de
I'Hospital. És indubtable que les millores en
aquest tipus d'assistencia primaria eren una
necessitat per al país. ia la vegada eren ben
vistes per I'Administraci6 en ésser positiu el
seu índex de rendabilitat.
En el 1983, en ésser nomenat Gerent de
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Tan bon punt s'incorpora, la primera decisi6 que pren el nou equip és la de crear una
area on treballin les estructures directives
i administratives, i donar entrada als departaments novells de Relacions laborals i Analisi de gestió. Amb aix6 el nostre Centre medic adquireix la definitiva forma d'Empresa.
donant peu. per tant. a poder ésser inclbs
en els plans de classificació i reorganització
hospitalaria.
Malauradament el pla de viabilitat exigia sacrificis, el primer dels quals era esmenar el
desfasament que existia entre la capacitat
del centre i la dotació facultativa. quin el creixement s'havia regit per les necessitats existencials i el carisma de cada cap de servei,
sense seguir un control de planificació.

Poc abans d'haver-se incorporat el nou equip,
I'objectiu de I'amortització de serveis havia
comencat. A desgrat de la forta oposició del
Cos Facultatiu, el Servei de Cirurgia cardíaca. dirigid per els Drs. CASTRO pare i fill,
una de les unitats que mes prestigi havien
donat a I'Hospital per ésser peonera en la
cinirgia de cor obert, havia plegat la seva
activitat. A partir d'aquesta perdua la Junta Facultativa, que durant mes de 15 anys
havia tingut una actuació decisiva en la reforma de I'Hospital. va declinar part de la
seva responsabilitat en I'Associació Professional mes específicament encarregada de
defensar els interessos dels metges. En rebre aquesta responsabilitat. I'Associació Profesional adquireix la missió de lluitar per tal
d'assegurar la supervivencia de I'Hospital
amb el mateix exit que van tenir els seus predecessors integrats en la Junta Facultativa
Encara aue la ~erduade I'esmentat servei
va provkar inquietud i decepció. el cos facultatiu continua treballant Der tal de millorar la qualitat assistencid i docent. En
aquest damr a s p , els Drs. SANS SABRAFEN. SAN JOSE, PARDO PERET i RODRLGUEZ FARRERA. aconseguiren que els Serveis d'Analisis Clíniques, Aparell Digestiu,
Hematologia. Medicina Intensiva. Nehlogia,
PneumolGia, Neurologia i Oncologia, fo&in
declarats unitats docents. amb el que es reconeixia les condicions que tenia el centre
per realitzar aquesta funció hospitalaria.

Amb tot i haver obtingut aquest objectiu docent i continuar prestant amb exit les funcions assistencials, la constant preocupacid
financera-econárnicaque sempre havia gravitat sobre I'Hospital s'estava awujant i els
esforqos que estaven fent els dirigents de
]'Empresa no aconseguien frenar el creixement del deficit anual. Per altra part, la labor de la Gerencia era difícil i complexa, i
no sempre trobava comprensió pel costat
dels patrons, personal de 1'Hospital i usuaris. En realitzar-se aquest esforq en un país
sense una clara política sanitaria, feia que
els seus metodes de control interferissin sobre algunes activitats mediques que, d'altra
banda, proporcionaven excel4ents resultats
i gaudien de bona reputacib entre els usuaris fidels de 1'Hospital.
Davant d'aquest problema d'inviabilitat, s'inicia la decada actual dels 90, en que el Centre del Dos de Maig es troba en una cruilla
difícil, empesa per les pressions de dos grups
diferents. Uns que insísteixen que la seva viabilitat només és factible reduint arees dbctivitat, amb el consegüent trauma de les pérdues de treball; altres, en canvi, defensen la
viabilitat a base de potenciar les característiques de I'Hospital tradicional, petit i singular que ha demostrat saber oferfr bona medicina hospitalaria a costos inferiors als
d'altres clíniques i hospitals.
Es compren que els economistes hospitala-

ris tractfn de disminuir costos procurant reduir la plantilla facultativa i d'infermeria.

Pero, ¿es rentable per a la Sanitat del país
que, per exemple, dos Serveis que acaben
d'ésser reconeguts unitats docents creades
fa poc més de quaranta anys pels Drs. J. REVENMS
i A. ROCHA desapareguin ara convertits en seccions? S'ha sabut valorar I'experiencia clínica i docent que aporten 61s
gairebé cinquanta anys d'activitat hospitalaria d'aquestes dues disciplines? No crec
que en cap hospital de 1'Estat espanyol s'hagi
produit un fet similar i estic segur que a la
llarga el cost d'aquesta desaparició sera molt
mes alt que el benefici que pugui produir l'estalvi de la reducció de plantilla.
Quin camí se seguira? L'adient fóra que con-

venquts uns i altres que liHospital ha de sobreviure uneixin els seus esforqos per trobar
la solució satisfactdria per a tots, en que la
reducció de despeses s'integri amb el respecte als valors positius que ofereixen els diferents serveis de lYHospitalassolits després
d'un liarg camí de transformacions i progrés.
1 aixf, en aquest any 1990, amb la confluénda de preocupacions, fmstacions i esperances, acaba aquesta petita histbria que van
iniciar unes Dames l'any 1919. Com deia al
comencament, avui com ahtr, 1'HospStal sempre necessitarh amics que li ajudin a venoer
dificultats. Antany gatrons altruistes, enguany directius que shpiguen compaginar
costos, qualitat de l'assistbncia i il.lusi6 laboral perqué 1'Hospital de la Creu Rota de
Barcelona pugui atCnyer el seu objectiu de
seguir avanqant sense deixar d'atendre la població que ha demostrat ésser-li addicta en
l'evolució dSaquestsgairebé 70 anys.

.\n) 1990. Inaugur;iri6 drls nous Consulloris IlonariO M." Jowp (;01)íl i SAISAS.
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apa&ixer en els Centres medics estrenats de
poc.
Vivim uns temps en que els conceptes de Medicina igual per a tothom i Treball just en
Empreses de lliure economia, cada dia estan rnés acceptats. El doble pagament per
defensar-se contra la malaltia no és just i
I'Estat haurh de trobar fórmules pactant
amb companyies d'assegurances especialitzades. per tal d'evitar aquesta duplicitat. La
lliure elecció del Centre sanitari. com passa
a alguns paisos europeus. s'anirh imposant,
i quan arribi aquest moment la nostra empresa podrh presentar el seu igood w i l l ~de
prestigi i d'experiencia d'unes estructures
que han sabut treballar juntes en un hospital petit, pel que I'hauran de situar en primera línea i reconeixer-li la capacitat competitiva.
El moment difícil és I'actual cruilla. E l noslre país encara no és sanithriament eumpeu.
perb el nostre deure és preparar la futura
integració valorant les possibilitats de cada
centre. En aquest sentit I'Hospital de la Creu
Roja de Barcelona, que ha sabut unir la tradició amb el progrés. i el suport dels usuaris amb la quaiitat médica dels seus professionais, no el podem deixar perdre. Fóra una
equivocació lamentable desaprofitar aqueixa coincidencia de valors que cada dia ofereix I'Hospital del Dos de Maig. Amb aquest
convenciment estem segurs que els economistes sabran demostrar la viabilitat del centre i que els nostres polítics hauran de trobar els mitjans necessaris perqué aquesta
viabilitat sigui un fet real.
En arribar a la fi d'aquesta historia reconec
certa manca d'imparcialitat per I'afecte que
linc a I'Hospital i la sincera amistat que sempre he mantingut amb els traballadors dels
diferenls estaments del Cenlre, amistat que
s'ha anat incrementant a través dels moments dificils que hem viscut junts. A desgrat d'aixb crec haver estat objectiu. i si
aquesl treball de recordar el passat pot servir en alguna cosa per preparar el futur d'un
Hospital millor, em consideraré satisfet.
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