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L'Hospital-Asil de Granollers, història i arquitectura.



El present projecte contemple l'aixecament gràfic de l'edifici de L'Hospital-Asil de la ciutat de

Granollers inaugurat l'any 1923, tant per el que fa referència a façanes, com plantes i detalls.

Situat dins el recinte actual de L'hospital General de Granollers, delimitat actualment per els

carrers Francesc Ribas i Bartolumeu Brufalt.

 La motivació personal a l'hora d'escollir aquest projecte, ha estat per que tant la meva mare

com el meu oncle han treballat en aquest edifici, així com també s'han esdevingut naixements i
defuncions de la meva família.

La motivació pràctica a estat el que l'edifici és troba a la ciutat de Granollers on visc, i a l'hora

de presa de dades he pogut estalviar temps i diners en desplaçaments.

Tanmateix  una  de  les  motivacions  principals  ha  estat  la  carència  de  documents  gràfics  de

l'edifici i els canvis interiors patits duran quasi un segle on no s'han documentat i han estat un

gran repte d'esbrinar la seva distribució inicial, així com el que hem representava de cara a les

seves dimensions i la seva quantitat de detalls.

Es tracta d'un edifici de caràcter public de caire modernista dissenyat per l'Arquitecte Josep Maria

Miró i Guibernau format per un conjunt d'edificis articulats a l'entorn d'un gran pati, tancat al nord i

obert al migdia.

El cos central que uneix als laterals hi ha l'accés, emfatitzat per dues torres mirador.

El conjunt d'edificis costa de tres pavellons, el de Sant Jaume, destinat a Hospital,  el de Santa

Faustina destinat a Asil i el de Sant Enric on hi havia la capella, el convent i altres dependències

auxiliars.

Els dos pavellons laterals consten de planta baixa, planta pis i golfes, així com el pavelló central el

qual consta també de les dues torres esmentades anteriorment.

El desembre de 1914 és començava a construir el pavello destinat a L'Asil, set mesos desprès el

pavello destinat a L'hospital.

La construcció de L'hospital-Asil de Granollers s'allarga durant quasi deu anys fins el dia de la seva

inauguració.

L'inauguració  de  L'Hospital-Asil  de  Granollers  el  25  de  juliol  de  1923  constituí  una  solemne  i

concorreguda festa social molt celebrada i seguida per la premsa gràfica de Barcelona.
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2.1- GRANOLLERS A PRINCIPIS DE SEGLE XX. 

El creixement, tant demogràfic com urbanístic i econòmic, de Granollers i la comarca del Vallès
Oriental  que s'havia iniciat als darrers anys del segle XIX va continuar també a principis del
segle XX.

La indústria,  basada  en  el  tèxtil,  va  va  consolidar-se  definitivament  a  Granollers  durant  la
segona dècada del segle amb la introducció de l'electricitat (1913) gràcies a l'empresa local
Estebanell  i  Pahisa  convertint  Granollers  en  una  de  les  viles  més  ben  proveïdes  de
subministrament elèctric de tot Catalunya.

Molt directament lligat al creixement demogràfic, la vila també va experimentar un creixement
urbanístic,  que  es  va  fer  sobretot  en  sentit  nord-sud,  condicionat  per  la  carretera,  el
ferrocarril de França i el Congost (el primer pont no es va inagurar fins al 1915). L'extensió del
municipi es va donar gràcies a les annexions del barri del Lledoner i de Palou, a la dècada dels
anys vint.

             PLA DE GRANOLLERS,  J.MANUEL RASPALL, ANY 1930.

Els serveis sanitaris de la comarca estigueren sempre molt localitzats a Granollers. A part dels
metges locals, a partir de mitjans del segle XIX hi havia a Granollers un hospital amb un metge i
la col.laboració de tres monges Carmelites, segons un contracte subscrit entre l'ajuntament i la
congregació el 1855.

A principis del segle XX l'Hospital en funcionament a Granollers era l'antic convent dels Caputxins
(construït aprox. 1820) a l'actual carrer Agustí Vinyamata de Granollers. L'edifici estava situat al
costat de l'antic cementiri i seperat tansols per una tanca.

                GRANOLLERS 1905, ANTIC CEMENTIRI EN PRIMER TERME.

Un  edifici  que segons l'inspector  provincial  de sanitat  en  la  seva visita  l'any 1910  descrivia  les
condicions en què es trobava l'edifici:  <<El  edificio del  Hospital  lo  encuentro muy deficiente,  de
escasa  luz  y  ventilación  las  salas  destinadas  a  enfermería,  cuyos  techos  de  muy  poca  elevación

permiten poca capacidad de aire respirable. Las camas se encuentran hacinadas, el agua no abunda,

los retretes dejan mucho que desear y no existe en él una sala aséptica  destinada a la práctica de

operaciones>>.

2.2- EL TRAÇAT DEL FERROCARRIL DE FRANÇA.

El creixement de la vila,  però, restava molt condicionat per el pas del ferrocarril de França molt
aprop del centre per pressions ciutadanes, contràriament al parer de la companyia, que volia situar-la
més apartada del centre, al costat de l'antic Convent dels Caputxins. El canvi de traçat de la via es
feia, doncs, indispensable per tal de premetre que la ciutat és pogués eixamplar cap a llevant. 

Un del  principals impulsors d'aquest  projecte va ser Francesc Ribas i  Serra emperentat  amb la
familia Barangé de Granollers en casar-se amb Eulàlia Barangé i Bachs, germana de Josep, personatge
molt influent a l'administració municipal i que va ser alcalde de la ciutat en diversos periodes.

Ribas  va  gestionar  la  vinguda  dels  enginyers  de  la  companyia  de  ferrocarrils  per  tal  que
inspeccionessin sobre el terreny les dificultats que plantejarien el trasllat de les vies i de l'estació.
D'aquestes visites transcurregudes en els anys 1909 i 1910 se'n tragué la conclusió que la dificultat
més  gran  era  la  proximitat  de  l'hospital  dels  caputxins  a  la  nova  estació  i  que  era  necessari
enderrocar-lo en gran part per permetre el pas de les vies.

Aixì doncs, l'enrunament de l'antic hospital i el canvi del traçat del ferrocarril eren dues qüestions
estretament lligades.
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2.3- ELS BENEFECTORS DE L'HOSPITAL-ASIL

2.3.1- FRANCESC RIBAS I SERRA

Francesc Ribas va neixer a Barcelona l'any 1872, quant va acabar la seva etapa de formació
profesional va integrar-se al negoci familiar, que va instalar una serradora a Palou l'any 1903.
El  seu casament amb Eulàlia  Barangé 1899 va ser la millor sort que poguè tindre la vila  de
Granollers, ja que Ribas va iniciar, impulsar o col.laborar en la majoria d'obres de reforma i
millora de la ciutat, d'entre les quals destaquen el pont sobre el Congost, el canvi de traçat de la
via i de la nova estació del ferrocarril, aixì com el nou Hospital-Asil de Granollers, del qual fou el
principal impulsor.

Però no va ser tan sols a Granollers, on aquest personatge ve treballar per aconseguir millores.
Les millores aconseguides al poble del Figaró -la construcció d'un baixador del ferrocarril i d'un
pont  sobre el  Congost que uneix  la població amb l'Estació i  l'Escola Pública- van fer que a
l'octubre de 1908 fos nomenat fill adoptiu de la població.

                                              FRANCESC RIBAS I SERRA

Va ser membre de diverses associacions:  de la Societat  d'Atracció  de Forasters,  del  Reial
Automòbil  Club de Catalunya,  de la  Societat  Econòmica d'Amics del  País de Barcelona,  i  va
treballar en la gestió de carreteres i ponts a tot Espanya.

Va morir a Barcelona el 15 de febrer de 1929 i on segons les cròniques de l'epoca  <<fóu una
imponent  manifestació  de  dol,  a  la  qual  s'associaren  múltiples  representacions  de  la  vida

Barcelonina en tots el séus aspectes: amics particulars, amics polítics, gent de finances i grans

industrials>>.  On tambè hi assistiren una representació de l'Ajuntament de Granollers i de la
junta de reforma de l'Hospital-Asil de Granollers.

L'ajuntament de Granollers va acordar, el 15 de gener de 1931, posar el nom de Francesc Ribas al
tram de la carretera de Cardedeu que és dins del terme de Granollers.

2.3.2- FRANCESC FÀBREGAS I FAUSTINA MATA

El  matrimoni  format per Francesc Fàbregas i  Faustina  Mata,  uns  dels  principals  benefactors de
l'Hospital-Asil,  van  dedicar  gran  part  de  la  seva  vida  i  de  la  seva  fortuna  a  l'ajuda  dels  més
necesitats, a través de nombroses obres de caritat.

El 16 de febrer de 1905, Faustina Mata (nascuda el 18 d'agost de 1866) és va casar de segones
núpcies amb Francesc Fàbregas desprès d'enviudar al 1903 d'un advocat d'Olot i esdevenir hereva
universal dels seus bens. 

Francesc Fàbregas i Mas, nascut el 11 de novembre de 1857. Fill d'un industrial adober, va cursar els
estudis de medicina i cirugia i es va llicenciar l'any 1880. Va ser membre de l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de la Societat Econòmica d'Amics del País de Barcelona. A la mort del seu
germà gran, va  heretar, entre altres propietats, diverses terres al pla de Palou. 

                            FAUSTINA MATA                                      FRANCESC FÀBREGAS

 L'any 1917 el Doctor Fàbregas va interessar-se per les dificultats per les quals passava la Junta
constructora  del nou Hospital-Asil de Granollers, que havia hagut d'aturar les obres de l'asil per què
s'havien acabat els diners de la subscripció popular, i de la mà de Francesc Ribas, va oferir-se per
finançar les obres que faltaven per acabar el pavelló. La seva ajuda a la institució granollerina, i al
llarg  dels  anys  va  contribuir-hi  amb el  mobiliari  de  l'asil,  amb la  instal.lació  i  l'equipament  d'un
quiròfan i amb la compra de piques per al convent; a més d'altres aportacions en efectiu.

L'any 1924, en morir Faustina Mata, nomenà al seu marit hereu universal vitalici de tots els seus béns,
tret dels que havia rebut del seu primer marit que deixà als familiars d'Olot. 
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El  testament  de  Faustina  diexava  50.000  ptes.  Per  a  construir  renda  a  l'Hospital-Asil  de
Granollers  i  diners i  inmobles  suficients  per construir tres pavellons  sanitaris:  el  primer al
complex de la Maternitat, el segon al projecte de la nova casa de Caritat d'Horta, i el tercera
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau dedicat als tuberculosos, a mès de donacions per hospitals
i obres benèfiques.

Francesc Fàbregas morí a Barcelona el 15 de desembre de 1933, i en el seu testament deixava
gran  part  dels seus béns per ser distribuïts  a  les cases de Maternitat  i  de la  Caritat  i  a
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

El Dr. Fàbregas va rebre reconeixements per la seva obra benèfica en diverses ocasions. El 3 de
setembre de 1924 se liva fer un homenatge a l'Hospital-Asil de Granollers, on es va descobrir
una làpida commemorativa  al  vestíbul  de l'asil,  que encara actualment es  pot  contemplar.  A
l'acte van assistir-hi l'Ajuntament en corporació, la Junta de Construcció de l'Hospital-Asil, el
Rector de la Universitat de Barcelona i el President de la Mancomunitat de Catalunya, Alfons
Sala, a més d'un públic nombrós. Poc després, pel gener de 1925, li era lliurada la gran Creu de
Beneficéncia i, pel març de 1928, se'l va nomenar Fill Adoptiu de Granollers, en agraïment pel
seu altruisme i les seves obres de beneficència.

                 PLACA CONMEMORATIVA A FRANCESC FÀBREGAS

2.3.3- JAUME CORBERA

Jaume Corbera i Tiana, nascut a Granollers l'any 1846, va adquirir una posició acomodada gràcies a la
indústria tèxtil. Era un home preocupat per ajudar als més necessitats, va fer donacions per obres de
caritat, d'entre les quals destaca l'aportació de 70.000 Ptes. per a la construcció de l'edifici de
l'hospital del nou conjunt Hospital-Asil de Granollers i la construcció de cases per famílies obreres.
L'any 1916, va ser nomenat Fill predilecte de Granollers.

Va morí a Barcelona, el 5 de gener de 1927. Als funerals van assistir-hi nombroses personalitats del
món de la indústria, de la banca i del comerç, a més d'una representació oficial de l'Ajuntament de
Granollers i altres ciutadans.

Va formar part de la Junta del Patronat de l'Hospital-Asil de Granollers i quan va morir va deixar a
l'institució sis cases al carrer Primer Marquès de les Franqueses.

                                                      

                             JAUME CORBERA I TIANA
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2.4- LA JUNTA DE REFORMA DE GRANOLLERS I CONSTRUCCIÓ D'UN NOU
HOSPITAL-ASIL 

Al gener de 1914  és  constituí  la  <<Junta  de  Reforma de Granollers  i  construcció  d'un  nou
Hospital-Asil>> que s'encarregà de tirar endavant el projecte.

La Junta és va crear amb l'objectiu de posar-se en contacte amb la companyia ferroviària i amb
els propietaris afectats per el canvi del traçat de la via, i al mateix temps de tirar endevant la
construcció del nou Hospital-Asil.

Aquesta Junta estava composta per dos comitès, un d'Honor i un altre d'Executiu.

El comitè d'Honor estava integrat per l'alcalde Bonaventura M. Plaja; el diputat a corts Enric
Prat de la Riba; Fèlix Fages, Luís Pericas i Alexandre Bosch, diputats provincials; els jutges de
primera instància i  municipal;  el  registrador de la propietat; els presidents de les societats
Casino de Granollers, Centre Catòlic , Unió Liberal, Alhambra, Creu Roja, Societat Coral <<Amics
de la Unió>> i de la Cambra Agrícola; pels directors dels periòdics locals; i Josep Maluquer i
Salvador, Excm. Sr. Anton d'Argila i Andreu de Boet.

El  comitè  Executiu  es  va  constituir  de  la  manera  següent:  president,  Francesc  Ribas;
vicepresidents, Josep Barangé i Fèlix Fages; tresorer, Josep Pibernat; secretari, Jaume Serra i
Dachs; vocals, Mn Onofre M. Biada, Anton Cunillera, Exteve Riera, Jaume Estrada, Josep Coma,
Manuel Puntas, Bonaventura Viladecans, Miquel Blanxart, Francisco Torras, Josep Tardà, Joan
Verdaguer i Anton d'Argila.

Les  primeres  accions  de  la  <<Junta>>  van  ser  demanar  a  tots  el  propietaris  que  tinguessin
terrenys  d'entre  quatre  i  sis  quarteres  i  volguessin  cedir-los  o  bé  oferir-los  en  bones
condicions, que els hi ho fessin saber, e iniciar una subscripció entre diverses persones de la
ciutat per tal de recollir diners per la construcció del nou Hospital-Asil que ja havia donat els
primers fruits.

Pel febrer de 1914 , es va anunciar que un ciutadà de Granollers havia ofert 70.000 Ptes. per a
la construcció del nou Hospital-Asil amb la condició que no és conegués el seu nom, encara que
més endavant es va saber que es tractava de Jaume Corbera i Tiana, i es va triar terreny  més
idoni per l'emplaçament dels nous edificis d'entre els que havien estat oferts. 

S'elegí la parcel.la al costat de la carretera de Cardedeu, desestimant uns terrenys pròxims a la
carretera de Mataró.

2.5- LA COL.LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA

Amb l'adquisició dels terrenys per 6.250 Ptes. i l'aprovació dels plànols de l'Arquitecte Josep M.
Miró i  Guibernau -que s'havia  fet  càrrec del  projecte  gratuïtament-  l'assumpte és  començava a
encarrilar. 

A finals de Juliol ja s'havien adjudicat a Felip Baixeras les obres per a la construcció dels fonaments
del pavelló asil, i per la Festa Major d'aquell mateix any es va fer l'acte de col.locació de la primera
pedra. 

La ceremònia  es va fer el 5 de setembre de 1914, amb l'assistència de nombroses autoritats locals i
nombroses personalitats, i va ser presidida per el Dr. Valentí Carulla, rector de la Universitat de
Barcelona.

                     COL.LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA
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2.6- LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOSPITAL-ASIL

L'obra tenia un pressupost de 200.000 Ptes. (60.000 Ptes. pel pavelló destinat a asil, 70.000
Ptes. pel pavelló destinat a Hospital que van ser donades per Jaume Corbera i 50.000 Ptes. pel
pavelló convent). 

Els treballs però, anaven lents, tant lents com la recollida de les contribucions econòmiques. Pel
juliol de 1915 les parets de l'asil eren a l'alçada del primer pis i es preveia que pel setembre ja
estigues cobert, mentre que s'anunciava que aviat s'iniciarien les obres del pavelló Hospital.

             PAVELLO SANTA FAUSTINA (ASIL) EN CONSTRUCCIÓ

En aquestes mateixes dates es va fer públic que l'edifici central, destinat a capella i convent
per a les monges, es pagaria dels diners que s'obtindrien de la venda de dos retaules de la
parròquia de Sant Esteve a la Junta de Museus de Barcelona. Amb aquesta darrera aportació
s'assegurava la construcció del cos central del conjunt hospitalari.

Els retaules venuts eren les catorze taules que es conservaven del retaule gòtic de Sant Esteve,
obra del taller dels Vergós de finals del segle XV, i el  retaule de  Sant Sebastià i Sant Eloi,
també atribuït als Vergós, que actualment es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Encara  que  amb  les  dificultats  econòmiques,  el  nou  Hospital-Asil  anava  avançant,  gràcies  a  les
donacions rebudes – el Dr. Francesc Fàbregas es va oferir a posar el diners que faltaven per acabar
les obres del pavelló Asil, que estaven paralitzades perquè s'havien acabat els diners de la subscripció
popular.

                    PAVELLO HOSPITAL EN CONSTRUCCIÓ I ASIL SEMI-ACABAT

                    PAVELLO ASIL EN PRIMER TERME I PAVELLO HOSPITAL AL FONS
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Pel setembre de 1920  va ser el mateix Josep M. Miró i Gibernau qui demanava als Granollerins
un darrer esforç per acabar les obres i  explicava què faltava per enllestir per tal  que fos
possible instal.lar-hi malalts: adquisició i col.locació de la cuina , establiment de la claveguera de
desguàs des dels edificis a les clavegueres de la vila, instal.lació de la llum elèctrica i l'augment
del cabal d'aigua per proveir l'hospital.

A  més  de  les  instal.lacions  descrites  anteriorment,  mancaven  encara  altres  coses  també
importants, com eren: el tancament definitiu del terreny, la caseta per al director espiritual, la
caseta per al porter, el pavelló per infecciosos, així com poder disposar del material complet per
a la sala d'operacions i una estufa de desinfecció.

                                           SALA D'ESTERILITZACIÓ (1930)

Els tres darrers anys abans de la inauguració van avançar molt lentament els treballs per deixar
acabats  els  nous  edificis,  fet  que  generava  crítiques  i  interpel.lacions  diverses  per  la
paralització de les obres. Finalment, pel juny de 1923 es va fer públic l'estat de comptes.

2.7- LA INAUGURACIÓ DEL NOU HOSPITAL-ASIL

La inauguració va ser anunciada pel dia 25 de juliol de 1923, a les 5 de la tarda, amb l'assistència
de  les  primeres autoritats  locals  i  provincials.  La  premsa  local  va  fer  ressenyes  més  aviat
escasses de  l'acte.  Des de La Gralla  es  feia  la  queixa que s'havia  fet  una inauguració  poc
popular,  només  amb  la  presència  d'algunes  autoritats  i  es  proposava  que,  quan  totes  les
dependències estiguessin a punt de rebre els malalts i asiliats, s'organitzés una gran inauguració
a la qual poguessin assistir tots els veïns de Granollers.

En canvi, la festa va tenir un gran ressò a la premsa de Barcelona., Les publicacions El Dia Gràfico, La
Hormiga de Oro, D'ací i d'alla o Mundo Gràfico van il.lustrar les seves cròniques amb nombroses
fotografies ; i  La Vanguardia,  Las Noticias,  El  Diluvio,  Diario de Barcelona,  El Correo Catalán, La
Tribuna,  La  Veu  de  Catalunya,  El  Noticiero  Universal,  El  Liberal,  La  Publicitat,  entre  altres  van
publicar extensos articles amb el relat de l'acte celebrat a Granollers. Aquesta àmplia difusió entre
la premsa era deguda, sens dubte, al gran cercle d'amistats i relacions amb què comptava Francesc
Ribas.  El  reportatge  més  extens,  però,  es  va  publicar  a  la  revista  Barcelona  Atracción  de  la
<<Societat d'Atracció de Forasters>>, de la qual era soci Ribas.

La  tribuna,  que va  ser instal.lada al  pati  de l'edifici,  va  ser ocupada per l'alcalde accidental  de
Granollers, Carles Puigrodón; Santiago de Riba, en representació de la Mancomunitat; Francesc Puig i
Alfonso, president de la Societat Econòmica d'Amics del País; Bonaventura Plaja, tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona en representació de l'alcalde; el tinent coronel Gonzalo García Ruiz de
Castañeda, en representació del capità general; Xavier Flaquer, diputat provincial; el Dr. Parés, vicari
capitular en representació del bisbe de Barcelona; Josep Creus, jutge municipal; i Juan Panteleoni, de
la <<Societat d'Atracció de Forasters>>. També van seure a la tribuna presidencial l'Ajuntament de
Granollers en corporació, representants d'entitats locals, els exalcaldes Francesc Torras Villà i Josep
Barangé, a més de Francesc Ribas i Jaume Serra, president i secretari de la <<Junta de Reforma de
Granollers  i  construcció  d'un  nou  Hospital-Asil>>  respectivament,  i  de  Josep  Coma  i  Francesc
Verdaguer, vocals de la <<Junta>>.

                    INAUGURACIÓ DEL NOU HOSPITAL-ASIL (25-07-1923)
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Francesc Ribas va pronunciar un discurs en el qual explicava les dificultats de tot tipus que
s'havien hagut de superar des de l'any 1914 i agraïa la col.laboració de totes les persones i
institucions  que  havien  ajudat  a  fer  realitat  el  nou  Hospital-Asil.  Després  d'elogiar  les
condicions tant de l'emplaçament com de l'edifici, va ressaltar la necessitat de comptar amb el
suport de l'Ajuntament, que fins aleshores no havia fet cap aportació, tret de la col.laboració de
la brigada d'obres en la canalització dels desguassos.

A partir d'aquells moments,  l'Hospital-Asil  havia d'estar regit per un Patronat presidit per
l'alcalde  de  la  ciutat;  com  a  vocals  nats  el  rector,  el  jutge  de  primera  instancia,  el  jutge
municipal, el comandant militar de la plaça, un representant de la Mancomunitat o de la Diputació
de  Barcelona,  un  representant  del  Govern  Civil,  un  representant  de  l'Hospital  Clínic  de
Barcelona,  dos  dels  principals  donants de  l'Hospital,  el  notari  més  antic  de  Granollers  i  un
representant  del  llegat  de  Josep  Umbert;i  com  a  vocals  electius  un  regidor  delegat  de
l'Ajuntament, dos protectors, un vocal patró i un altre obrer de la Junta de Reformes Socials, i
un representant de la Junta de Reforma i Construcció del nou Hospital-Asil.

         ACTE INAUGURAL : LLIURAMENT DE LES CLAUS DE L'HOSPITAL A
             L'ALCALDE CARLES PUIGRODÓN

        

2.8- DISCURS PRONUNCIAT PER FRANCESC RIBAS EN LA INAUGURACIÓ

<<Excms. Senyors.
Senyores i Senyors:

No tots en aquest món servim per a ocupar llocs que obliguin a dirigir la paraula a un públic tan selecte
i nombrós com el que aquí està congregat; però de res serví la resistència oposada per mi, quan els
meus companys de Junta em designaren per l'honrós càrrec de President que tingué d'acceptar amb
totes les conseqüencies.

Temia i desitjava l'arrivada d'aquest solemnial acte. La temia per no estar poseït, com ja he dit de les
condicions  necessàries;  la  desitjava  perquè  significava haver assolit  el  millorament  i  el  benestar
somniat, en bé dels pobres desvalguts.
L'intens amor envers el pròxim, l'afecte que sento per aqueixa ciutat de Granollers, ciutat per a mí
de les grans alegries i de les grans penes, i el comptar amb la vostra benevolença , varem poder més
dintre la meva consciència que no totes les altres consideracions.

I així, doncs, em teniu disposat aquí, no a fer un discurs, sinò a resenyar-vos suscintament l'obra dels
nostres ideals, l'obra dels meus amors, el meu somni daurat...

Fou el 5 de setembre de 1914 quan va tenir lloc la col.locació de la primera pedra d'aquest edifici.
Acabava d'esclatar a Europa la gran guerra que per dissort de tots nosaltres ha fet sentir de manera
sensible els seus efectes en aqueixa obra, puig que com tots sabeu, data d'aquella època el gran
encariment de tots els elements indispensables a la construcció.

Com aquest flagell no fos prou, tinguerem de lluitar també amb epidèmies, fondes i tristes divisions
social,  poc  patriotisme,  egoïsmes  mal  entesos  i,  per  si  quelcom  mancava  per  atuirn's,  fins  una
tempesta ens envià, en mala hora, un llamp que ens produí seriosos perjudicis en els edificis i, per
tant, augment de les despeses.

Més res d'això ens aturdí. Ferms en nostre propòsit i convençuts del nostre deure, seguírem avant en
nostra tasca.

Però malgrat les causes esmentades, que ha sigut el que ha retardat el poguer habilitar aqueixos nous
edificis, finalment avui, exultants de joia, els inaugurem, mercès a l'esforç titànic d'un petit estol de
persones  caritatives  i  a  l'apoiament  de  les  més  grans  capdals  entitats  de  Catalunya,  obrint  als
desvalguts i a tothom, aquest Sant Hospital de Granollers.

El filantròpic granollerí don Jaume Corbera i Tiana, sufragant per complert les despeses del Pavelló
Sant Jaume, destinat a Hospital, va encoratjar-nos a empèndrer aquesta atrevida con necessària i
benèfica obra, per la qual no es comptava amb els mitjans econòmics per a portar-la a terme. Jo no
dubto  que  tots  els  granollerins  en  servaran  eterna  gratitud  del  bell  gest  d'aquest  bon  patrici;
gratitud que jo ara em complasc en trasmètre-li en nom dels pobres, en nom de la Junta i en el meu
propi, puig no es gens corrent que en vida s'esmersin tan quantioses sumes en bé del pròxim.
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D'aquí, d'aquesta important donació, nasqué la idea de la construcció del present Hospital.

Quan majors angúnies passavem, després per la continuació dels edificis, ja que per la manca de
diners tingueren de paralitzar les obres, la Providenciá feu que el doctor don Francesc Fàbregas
i sa distingida muller Na Faustina Mata, que dit sigui de pas no tenen cap lligam amb aquesta
ciutat, ens proporcionessin els diners que ens mancaven per acabar el Pavelló de Santa Faustina,
destinat  a  l'Assil.  No  satisfets  encara  aquests  benefactors  de  tan  important  donatiu,  es
desprengueren d'una nova quantitat i compraren el mobiliari complert per tal de que es pogués
habilitar l'esmenat edifici.

Ultra això, assabentats més tard de les dificultats per què passava la Junta per a proveir-se del
material indispensable per a la sala d'operacions i demés serveis, l'esmentat matrimoni, que fa
honor al altruisme de la raça, tingué la nova generositat de fer tant important almoina. I ara, en
consignar tant exemplar com insòlita actitud, sols prego a tots els fills i veïns de Granollers que
les recordin aquestes tan benèfiques obres, fetes amb un desinterès sens límits, exemp de tota
humana vanitat i tant sols comprensible per que és guiat per un immens amor al pròxim, siga
quina siga la seva procedència.

Molts més actes de caritat vos podria encara relatar d'aquests exemplars protectors, més no ho
faré per no ferir la  seva peculiar modèstia.  Siguim sols permès dir-vos,  però,  que en varis
indrets de Catalunya i particularment en la ciutat Comtal, són conegudes les seves gestes per els
milers de llàgrimes que han eixugat amb sa preciosa vida que tant bé saben esmerçar! 
Altre dada important de la nostra empresa és la que anem a consignar.

La gran simpatia i entusiasmes demostrats en tots moments envers aquesta obra per l'Excm. e
Iltm. Doctor Enric Reig, mentres fou Bisbe de Barcelona, permeté el poder dur a terme la venta
dels formosos retaules que,  com tothom sap, havien format part de l'altar major d'aquesta
església parroquial en el segle XIV, i els quals guardava l'Il.lustre Degà del Vallés doctor don
Onofre Biada, qui va donar-nos també tota mena de facilitats per aquella operació.

La junta de museus i l'Ajuntament de Barcelona, sabedors de que el producte de dits retaules
tenia en sa major part d'aplicar-se a aquesta benèfica obra, no regatejaren en pagar en el seu
màxim valor les esmentades taules, les gestions per l'adquisició de les quals foren començades
en la benemèrita Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona.

No creient ara oportú retréurer els entrebancs que per l'adquisició de dits retaules sorgiren en
aquesta ciutat, posats precisament per els qui menys debien fer-ho, anirem seguint la nostra
relació.

Fou amb part dels diners procedents d'aquesta venda que poguerem aixecar després aquest
Convent Església, reservantnos-es una important suma per a les rentes que son indispensables
per el sosteniment dels malalts hospitalitzats.

Va ésser el mai prou plorat patrici N'Enric Prat de la Riba, qui feu s'ens concedís per la Diputació,
l'any 1915, una bonica subvenció que amb tota regularitat hem anat cobrant periòdicament.

Cal  dir  també  que  tampoc  ens  ha  mancat  l'apoiament  de  l'actual  il.lustre  President  de  la
Mancomunitat, senyor Puig i Cadafalch, les simpaties del qual per nostra obra han sigut sempre ben
manifestes i paleses.

El gran redeptor dels infants que ha sacrificat vida i salut per a millorar l'ensenyança primaria a
Catalunya, l'activíssim i estimat Rector de l'Universitat de Barcelona, aquest mestre que impulsa el
moviment i  vida  del  primer Hospital  de  Catalunya,  nostre  distingit  amic  l'Excm.  Sr.  Marquès de
Carulla, ha sigut a tota hora el nostre primer Conseller, el nostre alentador il.lustre, ja infundint-nos
sos grans optimismes en les hores de depressió i dubte, ja honorant-nos amb sa presència en tots els
actes d'interès per aquesta obra.

No puc menys també de citar el nom d'un altre gran conseller de la mateixa, el celebrat doctor Pere
Esquerdo (q.a.c.s.), amb qui no passaba setmana que no sostinguessim conversa respecte la marxa i
avenir d'aquest Hospital.

Volem esmentar igualment  el  gran concurs  i  apoiament  que  ens  ha prestat  en  diverses ocasions
l'Excelentíssim senyor Marquès d'Estella, el qual deixant-se portar per son amor al soldat i a nostra
terra,  i  també per ésser un gran coneixedor del  problema social  de nostra Pàtria,  ha contribuit
eficaçment a l'acte que avui celebrem.

Moltes altres personalitats encara han ajudat en gran manera a que Granollers puga posseir aqueixos
bells edificis, les qualitats i condicions dels quals jo no dec pas descriurer, no molt menys comparar
amb les de l'antic Hospital. 

Sols  permeteu-me  manifestar  a  tots  i  a  cada  un  dels  que  ens  haveu  ajudat,  que  de  tot  cor  ls
remerciem en nom dels beneficiaris de la seva bona obra, el premi de la qual assoliran indubtablement
per part d'Aquell que tant justicierament sap fer-ho.

Paragraf a part mereix la cooperació entusiasta i generosa que les dames han aportat a la nostra
tasca benèfica. 

Un cop més cal dir-ho; la dona catalana ha donat proves de son arrelat esperit de caritat. La seva
col.loboració  constant,  ja  reunint-se en un bell  grup de damisel.les  que per son amor als  pobres
organitzaren la gran festa en el Casino, que tants capdals reuniren per invertir en aquestes obres, ja
en altres generosos afers,  feu d'elles com unes amoroses i  dolces padrines d'aquesta Casa,  dels
humils desvalguts, dels malalts tots, i dels suaus vellets fins ara mancats absolutament d'un tant
escaient con joliu Assil.
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Com vos deia en començar, jo estic mancat de condicions per expressar-vos en aquests moments
l'alegria que en mon cor batega i l'eficàcia tant moral com material d'aqueixos Pavellons. No
obstant, faré notar que encara que en nostre País som en general refractàris a l'assistència
hospitalària, no es poc negar que els avenços de la Cirugia i sa promptitud en éssers utilitzats en
tal  mena  d'establiments,  salven  arreu  del  món  i,  per  tant,  poden  salvar-se  algunes  d'aquí,
milenars de vides,  tot reduint les hores de sufriment de les malures de tota mena que per
dissort de la Humanitat van cada dia en augment,

Les  condicions  d'emplaçament  d'aquest  Assil,  indubtablement  han  de  contribuir  també  al
benestar de sos moradors els quals veuran allargar sa vida mercés a la sanitat del lloc i a la
puresa del ambient, per la moderna higiene de tots els serveis instal.lats i, en fi, per la formosa
natura de que està rodejat.

I si a  aquesta millora de caràcter benèfic-social,  hi afegim l'engrandiment i  expansió de la
ciutat am la desaparició dels antics edificis i bell Cementir, que de partar-se a la pràctica (com
jo  no  dubto),  proporcionaran  la  més  gran  millora  urbana  que  aquesta  ciutat  hagués  pogut
somniar, ¡quina joia la de tots nosaltres en veure aquesta ciutat tant bellament transformada!

Em refereixo, com ja molts saben, a que l'actual traçat de línia de M.Z.A es converteixi en
Boulevard i a que sigui, per tant, construïda la nova Estació del ferrocarril amb ses cotxeres de
màquines i de vagons, tinglados per càrrega i demés dependències que tanta manca fan.

Nosaltres creiem ésser nostre deure, abans de fer entrega d'aquests nous edificis a la Junta
que té d'administrar-los, completar-los amb el Pavelló d'infecciosos, l'església definitiva, la casa
per al capellà, etç. però malhauradament, per manca de mitjans econòmics tenim que donar per
acabada nostra missió en aquest aspecte, sense assolir tot el plan projectat. ¡Alabat sia Déu!
Peró, hem entés que no es podia pas ajornar per més temps el canvi, mentrestant anessin patint i
morint  els  nostres  germans  que,  per  dissort  seva,  tenen  que  trucar  a  les  portes  de  la
beneficència pública.

Els  Estats  de  comptes  repartits  vos  assabentaran  dels  cabals  esmerçats  i  de  les  seves
procedències, no dubtant de que altres en vindran i de que si millora com és d'esperar la situació
financiera d'aquest Municipi, s'hi aportaran els cabals dels quals fins avui ens en havem vist
completament privats, puix que ni una sola pesseta ha pogut donar-nos amb tants anys com han
durat les obres. No obstant, tenim de remerciar-li l'ajut material de les brigades municipals en
la canalització dels desaigües.

Molt pot fer la Municipalitat per el sosteniment d'aquest Sant Hospital, ja sia augmentant la
migrada subvenció que avui té pressopostada, ja creant impostos a base de millores urbanes, ja
per altres mitjans, a fi de que sos productes siguin invertits en bé dels pobres assilats i dels
malalts.

La comanda que pel que es refereix al Nou Hospital Assil se´ns feu, creurem haber-la complert a
satisfacció de nostra consciència, si amb aquest canvi de locals aconseguim allargar la vida de pobres
vellets  o  bé  arrebassem  a  la  Parca  algun  malalt  o  ferit  que  pugui  trobar  aquí  ràpida  i  eficaç
assistència; amb aquest ideal l'emprengueren.

I ara ens cal dir que si en la nostra comesa, les facultats i qualitats ens han pogut mancar, ens
excusem, car les haurem suplert amb l'intens i sincer amor a que li hem esmerçat.

Finalment i abans d'acabar, ens cal dir que en la llarga durada d'aquestes obres hem tingut la fonda
pena de perdre de nostre costat, per haver passat a millor vida, els entussiastes y bons companys de
Junta  N'Antón  d'Argila,  En  Jaume Estrada  i  En  Miquel  Blanchart,  als  quals  dedico  en  aqueixos
moments solemnials un pietós record. ¡A ells i a tots grans mercès!...>>

2.9- RESUM DE COMPTES DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOSPITAL-ASIL (1926)
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Ingresos

Lista de subscripción Pesetas Ctms
Doctor don Francisco Fábregas y Más 30000
Señor don Francisco de A. Ribas y Serra 20000
Excma. Diputación Provincial y Mancomunidad 11527 25
Procedente de la Tómbola (Fiesta Mayor de Granollers, 1911) 8126
Señores Hermanos Barangé 7825 25
Producto función Casino de Granollers 6366
Señora doña Teresa Garrigués, viuda de Llobet 6350
Señor don Ramón Novellas 5000
Excmo. señor don Antonio de Argila 3000
Señor don Ginés Pereantón 3000
Señora viuda de Juan Torras 2500 70
Señor don Juan Verdaguer 2499 25
Señor don José Pibernat y familia 2018
Testamentaria de doña Josefa Artigas Robert 2000
Señor don José Pereantón y Forns 1500
Excmo. señor doctor don Enrique Reig, ex-Obispo de Barcelona 1500
Excmo. señor Marqués de Santa Isabel 1500
Excmo. señor don Agustín Viñamata 1500 35
<<La Unión Liberal>>, producto fiesta 1479
Rvdo. Doctor don Onofre Viada y Viada 1200
Excmo. señor don Félix Fages 1000 5
Señores sucesores de don Juan Tomás Vallvé 1000
Señores sucesores de don Angel Babra 1000
Señor don Juan Barangé Urpi 1000

Suma y sigue 122891 85
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Pesetas Ctms
Suma anterior 122891 85

Señor don Esteban Roca Umbert 1000
Hermanos Roca Clapés 1000
Energía Eléctrica de Cataluña 1000
Señor don José Roca Umbert 1000
P.A.M. 1000
Señora doña Narcisa Porta, viuda de Torrabadella 1000 70
Señor José Sastre 999 60
Señor doctor don Joaquim Torras 999 5
Procedente venta postales (colocación primera piedra) 948
Señora doña C. Serra, viuda de Carrencá 750 12
Donativo de la Sociedad <<La Alhambra>> en varias entregas 727
Señores Buenaventura y José Comas 700 35
Consejo de Administración del Banco de Granollers 677
Señor Esteban Riera y Llambí 500
Señor don Andrés de Boét 500
Señor don Antonio Cunillera 500
Señor don José Sintas 500
Señor don Juan Espasa 500
Por conducto del señor Espasa 500
Señora doña A. Fors, viuda de Borrás 500
Señora doña Concepción Clapés 500
Señor don Esteban Fortuny 500
Señor don Juan Serra y Arola 500
Señores Corderas y Segalés, S. en C. 500
Señor don Francisco J. Flaquer 500
Señor don Manuel Puntas 500
Señor don Juan Parera 500
Señor don Luis Planella 500
Industrias Murtra 500
Señor don Rómulo Bosch y Catarineu 500
Señora doña Magdalena Roca Umbert 500
Señora doña María Roca Umbert 500 80
Señora doña Remedios Roca Umbert 500
Señor don José María Roca y Heras 400
Señor don Jaime Estrada y Pagés 300
Señor don Francisco Giménez 300
Señora doña Josefa Martí, viuda de F. Espina 286
Señor don José María Miró Gibernau 290
Señor don Juan Cadena 278 65
Señor don Domingo Daví 254 75
Señor don Simón Cordomí 250
Señor don J. Montañá Riera 250

Suma y sigue 147303 87

Pesetas Ctms
Suma anterior 147303 87

Señor don Eduardo Pedrals 250
Señores Ribas y Pradell 250
Señor don Jaime Plañxart 250
Señores Fernando Palau, S. en C. 250
Señor don Rafael Benezet 250
Señor don Juan Coma 249
Señor don José Viladomiu 243
Señor don Pedro Raich 200
Señor don Francisco Cunillera 200
Señor don Adolfo Fournier 200
Señor don Francisco Tarradas 200
Rvdo. Don Joaquín Verdaguer 200 50
Señor don Marciano Prat 200
Señor Hijo de J. Corderas 200
Señor don Clemente Vila 200
Rvdo. Don José Escayola 150
Señora doña Francisca Camp, viude de Compte 150
Señor don Juan Sitges y Más 150
Señor don Alfreda Baró 141
Venta de las uvas de la viña del Hospital y Asilo 124
Señor Hijo de Jaime Corderas 120
Señor don Felipe Font 110
Señor don José Pradell Pujol 100
Señora doña Josefa Monrey de Soler 100
Señor don Tomás Vendrell 100
Señor don José Pujadas 100
Señor don Jaime Xuclá 100
Señor don Jaime Trullás 100
Señores don Antonio y don Francisco Vila 100
Señor Antonio Villá 100
Señor don Juan Farrás 100
Señor don Isidro Villá 100
Señor don Juan Nogueras 100
Señor don Luis Clivillés 100
Señor don Agustín Margarit 100
Señor don Buenaventura Viladecans 100
Señor don Jacinto Trullás 100
Reverendo don José Brasó 100
Señora doña Sofia Cuadras de Fournier 100
Reverendo doctor don José Clotet 100
Señora doña Adela Roca Forné, viuda de Jonch 100
Señor don Pedro Soler 100

Suma y sigue 153483 37
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Pesetas Ctms
Suma anterior 155709 37

Rvdo. Don José Colomer 25
<<Peña Rigoleto>> 18 30
N.N. 10
Señora doña Francisca Olivé 5

155767 67

Señor don Jaime Corbera, pagado directamente a don Antíoco Barnils 
          para la construcción del Pavellón Sant Jaime (Hospital) 70000
Señor den Jaime Corbera, entregado en metálico al Sr. Tesorero 3000
Señor doctor don Francisco Fábregas, pagado directamente para camas,
          sillas y mesas de noche 4460

Procedente de la venta de los Retablos
1918 Marzo    2 Cobrado del Excmo. señor Obispo   10345   24
1918 Mayo    31 Cobrado del Excmo. señor Obispo   10020   85
1918 Octre.   12 Cobrado del Excmo. señor Obispo   15124   45
1919 Mayo    12 Cobrado del Excmo. señor Obispo   10368   60

62417 89

Varios conceptos
Sobrante de la subscripción cocina 25
De los cepillos de la Iglesia Parroquial y Hospital 690 2
Bonificación factura mobiliario 89 20
Cupones Deuda Municipal de Granollers 825
Amortización láminas núm. 91 Deuda Municipal de Granollers 500
Venta altar al Hospital de <<La Magdalena>> 500
Venta de cuatro láminas Deuda Municipal de Granollers 2000
Total Ingresos Pesetas 300274 78

Las cinco láminas de la Deuda Municipal de Granollers fueron
cedidas para engrosar la subscripción: tres, por don José Umbert,
y dos, por don Alberto Pujol

1919 Agosto   2 Cobrado del Excmo. señor Obispo   16558   75

Pesetas Ctms
Suma anterior 153483 37

Señor don José Coma 100
Señor don José Espasa 100
N N, con una lámina 100
Señor don Francisco Carrencá 100
Señor don José Lamarca 100
Señor don Luis Xiol 75
Señor don Enrique Deu Umbert 75
Señor don José Deu Umbert 75
Señor don Francisco Puig y Alfonso 55
Señor don Segismundo Verdaguer 50
Señor don Juan Comas Pons 50
Señor don Ginés Relats 50
Señor don José Mundo 50
Señor don José Noguera Prat 50
Señor don Juan Gaspar 50
Señora doña Concepción Lamarca de Gaspar 50
Señor don Juan Pineda 50
Señor don José Trullás 50
Señor don Tomás Llovet 50
Señor don Joaquin Gili 50
Señor don Miquel Iglesias 50
Señor don Esteban Trullás 50
Señor don José Campmajó Garreta 50
Señor don José Campmajó Fontanals 50
Señor don Nicolás Clotet 50
Señor don Angel Brossa 50
Señor don Antonio Mas 50
Señor don Amador Alsina 50
Señor don Andrés Viñals 48
Señor don Antonio Mas 40
Señor don Benito Garrell 25
Señor don Juan Pons 25
Señor don Martín Concustell 25
Señor don José Pedrerol 25
Señor don Damián Ribas Barangé 25
Señor don Esteban Ribas Barangé 25
Señor don Juan Prat 25
Del adornista de la sociedad <<La Alhambra>> 25
Señor don Francisco Marimón 25
Señor don Emili Saló 25
Señor don Jaime Joseph 25
Señor don Francisco Llobet Cladellas 25

Suma y sigue 155709 37
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Pagos
Terrenos Pesetas Ctms
A don Ramón Sobrevía                                                                        6350
Liquidación Registro Propiedad                                                             125
A don Salvador Riudons, indemnización                                                 125

6710

Pabellón Hospital <<Sant Jaime>>
Pagado por don Jaime Corbera y Tiana
      directamente a don Antíoco Barnils 70000
Pagado por la Junta:
A don José Mª Miró, arquitecto,
      s./c. Honorarios                                        2561   04
Arreglo canales cubierta, Marzo 1919               208   12

77229 16

Pabellón Asill <<Santa Faustina>>
A don Felipe Baixeras, maestro de obras         7345   77
A don Felipe Pagés, maestro de obras            23402   37 70000
A don Delmiro Estapé, maestro de obras        15250   09
A don Joaquin Tarré, maestro carpintero      13460 
A señores García y Solé, estucadores             5800
A don Canuto Morató, pintor                             945        
Por arreglo de las canales                                208   13
A don José Mª Miró, arquitecto,

77229 16
Camas, sillas y mesas de noche pagadas

74305 8

Pared de cierre
A don Alfredo Baró, maestro de obras,
     por su cuenta construcción paredes
     laterales de cierre                                    2536   20
A don Alfredo Baró, por su cuenta muro

3327 45

Pabellón Canvento <<San Enrique>>
A señores Marial Hnos, vigas cemento             3151   50
A don Delmiro Estapé, maestro de obras       60873   18
A don Alfredo Baró, maestro de obras         34563   15
A señora viuda Benezet, transportes                  66   20
A don Juan Torrents                                        193   65
A señores Hijos de J. Corderas, carpinteria   2089   40

101437 8
Suma y sigue 263008 77

A don Felipe Font, su cuenta honorarios                                                 110

Camas, sillas y mesas de noche                        4460                           7229   16

     su cuenta honorarios                                 2352   72                   69845   08

directamente por el Dr. D. F. Fábregas                                               4460       

     de cierre fachada principal                         791   25                                   

A Asociación Hijas de Maria, un altar              500                         101437   08

Pesetas Ctms
Suma anterior 263008 77

A don Juan Saderra, carpinteria                       415 
A don Francisco Grau, rótulos                             60
A don Antonio Villá, pintor                              2022
A don José Plana, cerrajero                              306
A don Antonio Marqués, marmolista                   479   55
A don José Mª Miró, arquitecto                      4348   36

8980 91

Varios conceptos
Limpieza de la mina de canalización aguas      3228   97
Contribuciones                                                 127   93
Fotografias postales                                        120 
Muro contención torrente                                855   01
Cajitas hierro (cepillos)                                    79   95
Explanación patios                                          600
Honorarios arquitecto (pared cierre)              337   74
Descuento subvención Diputación Prov.             38   50
A don Delmiro Estapé                                     248
A señores Butsems y Cª,tubos cloaca             2636   25 
A Inspección técnica f.c.2ª división                   18   36
Sobres e invitaciones                                        54
A José Clavell, s/c pararrayos                      2300
A Francisco Coloma, instalación elèctrica      6031
A Jorge Gerst                                                108   50
A García y Llussía, escaleras mano                   73   50
Por estados de cuentas, espino                        116   85
A Rafael Benzet, acarreos                                95
A Joaquín Cunillera                                        551   50
A Juan Cadena, claraboya                              278
A doña Josefa Martí, viuda de F. Espina,
   vidrios y trabajos lampísteria                      878
A Francisco Puig y Alfonso, libro visitas           55
A Andrés Viñals, tuberia e instalación
   aguas depósitos                                        2066   40
A José Riera, indemnización paso aguas           60
A Antonio Mas                                               390                            21348   46 21348 46

293338 14

En poder del señor Tesorero, para pago
     Derechos Reales y demás gastos 6936 64
Total Pesetas 300274 78

A don José Soler, estucador                           1350                           8980   91



   Esta Junta, que en 25 de Julio de 1923 hizo entrega provisional del nuevo Hospital y Asilo (una de

las misiones para la cual fue nombrada), esperaba fundadamente poder formalizar, en plazo no lejano,

la  entega  definitiva  ante  Notario,  al  Patronato  constituido  con  este  objeto,  a  cuyo  efecto  se

personaron ante el Iltre. Sr. D. Felipe Font, con fecha 31 de Juilo de 1925, las personas designadas

por  el  Patronato  que  ha  de  cuidar  su  administración  y  la  Junta  de  Reforma  de  Granollers  y

Construcción del Nuevo Hospital y Asilo para firmar la escritura de traspaso correspondiente.

   En el momento de la firma, vínose en conocimiento que no podía eludirse el pago de Derechos Reales

y que ninguna de la Junta disponía de medios económicos para citado pago ni para la cancelación del

pequeño déficit existente.

   Así han ido transcurriendo los meses y los años, hasta que un mienbro de la Junta ha puesto a la
disposición del Sr. Tesorero la suma de quince mil pesetas, procediéndose inmediatamente al pago de

los créditos pendientes y firma de escritura, que ha tenido lugar con fecha 3 de Octubre de 1926,

ante el Iltre. Notario de esta localidad, don Felipe Font.

   Después  de  esta  breve  explicación,  que  debíamos  a  los  vecinos  de  Granollers  y  demás

favorecedores,  réstanos  sólo  expresar  a  todos,  en  nombre  de  los  pobres  desválidos  y  muy

especialmente a quienes nos honramos formando esta Junta, nuestra más intensa e imperecedera

gratitud por la valiosa, desinteresada y humanitaria cooperación que nos han prestado, merced a la

cual hemos podido dotar a la ciudad de Granollers de tan soberbios edificios, cuyas condiciones sería

impropio que nosotros nos detuviéramos en describir.

   Que Dios Nuestro Señor siga protegiendo tan benéfica obra y los enfermos y asiliados que a sus
puertas llamen las encuentren abiertas de par en par, hallando el máximo alivio y bienestar compatible

con sus dolencias y necesidades.

                           El Presidente                                             El Tesorero

                   FRANCISCO DE A. RIBAS                          E. ROCA UMBERT

                              (Firmado)                                                 (Firmado)

                                             Granollers, 3 Octubre de 1926
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Inventario de los bienes, muebles e inmuebles, que la Junta de Reforma de
Granollers y Construcción del Nuevo Hospital y Asilo transfiere al Patronato

Pesetas Ctms
Terrenos según escrituras 6710
Pabellón Hospital <<Sant Jaime>>                                                      79769   16
   Sillas, camas, mesas de noche                                                         4460

77793 16
Pabellón Asill <<Santa Faustina>>                                                      69845   08

74305 8
Pabellón Canvento <<San Enrique>>                                                   110417   99
   Paredes de cierre                                                                           3327   45
   Pararrayos                                                                                     2300   

293338 14

Restan para pagos Derechos Reales y demás gastos                            6936 64
Total Pesetas 300274 78

   Lucernario, etc. Sala de operaciones                                                564       

   Sillas, camas, mesas de noche                                                         4460       

   Varios conceptos                                                                           18484   46

Además de los muebles e inmuebles anteriormente detallados, ha obtenido la junta,
durante su actuación, los siguientes permuta, donativos y legados

Permuta de terrenos con don Esteban Riera
6 W.C. Para el Asilo, pagados directamente por el doctor don Francisco Fábregas
Una cocina central, pagada por subscripción de varias señoras
Aparatos Sala de Operaciones, sufragados por el doctor Fábregas
Dos lámparas eléctricas, donativo de Juan Parera
Cuatro Chuberskys, donativo de don Esteban Roca Umbert, don José Solá Sert, don Juan Barangé
   y don Antonio Marqués
Dos salamandras, donativo de las señoras doña Camila, doña Anita y doña Teresa Ribas
Batería de cocina, donativo de las señoritas Roca Clapés
Un altar
Ropa para camas, donativo de la señora viuda de Juan Torras
Un mueble librería con una partida de libros y folletos, según catálogo, donativo del doctor
   don Miguel Plañxart (q.e.p.d.)
50000 pesetas Deuda Municipal de Barcelona, depositadas en la Caja Episcopal, procedentes
   de la venta del retablo de San Esteban
Legado de don José Umbert (q.e.p.d.)
Legado de don Miguel Plañxart (id)
Legado de doña Faustina Mata de Fábregas (id)



2.10- JOSEP Mª MIRÓ I GUIBERNAU

2.10.1- BREU HISTÒRIA

Josep Mª Miró i Gibernau, nascut a Vilanova el 24 de març de 1889, arquitecte amb títol de
l'any 1913, va ser arquitecte municipal de Vilanova i la Geltrú i de Cubelles.

La seva activitat professional la va desenvolupar principalment a Vilanova, projectant edificis de
molt diversos llenguatges en un espai de temps molt curt, que van des de el Modernisme més
radical de la Casa Pahissa del 1921 fins al racionalisme incipient del Mercat Públic l'any 1941,
passant pel Noucentisme de les Escoles Graduades, actualment Escola Pompeu Fabra el 1932,
amb una versatilitat increïble.

Al març de 1936 sol.licita igressar com a membre del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya.

La seva majoria  d'obres és varen desenvolupar a la  zona de la  Rambla dins del  municipi de
Vinalova,  però  també  va  fer  projectes  a  poblacions  com  Manresa  i  Granollers  amb  el  seu
Hospital-Asil i el Pavelló d'infecciosos del mateix Hospital.

Va morir el 5 d'abril de 1966 a Barcelona.

2.10.2- ALTRES OBRES 

2.10.2.1- CAN PAHISSA (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Va ser construïda entre 1916 i 1921 promuguda per Sebastià Soler Miró. El seu estil es modernista.
És espectacular el vestíbul, amb una composició de fantasia basada en formes sinuoses i ovoidals, així
com els vitralls policroms de la lluerna del saló o el jardí, amb el seu mirador rocallós on hi figura el
nom del propietari. Actualment és un casal d'avis.

                               FAÇANA CAN PAHISSA

                                        VESTIBUL CAN PAHISSA
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2.10.2.2- CASA RENARD (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Va ser construïda dins del  període entre 1911 i  1929 sense sapiguer exactament les dates.
També coneguda com casa Magriñà. El seu estil es modernista. Té una original estructura amb la
façana enretirada i un cos més avançat, alineat amb el carrer, que conforma un petit pati tancat
al seu costat. Aquest cos està coronat amb una cúpula d'escames de ceràmica. El coronament,
sinuós, és de maó vist, a joc amb la decoració de les portes, finestres i les cartel.les de la
tribuna. 

                           FAÇANA CASA RENARD

                    PLÀNOL DE L'ARQUITECTE

2.10.2.3- PÒSIT NOU (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Edifici Industrial construït dins del període entre 1911 i 1929 sense sapiguer exactament les dates.
De l'edifici original només es conserva la façana, la resta va ser enderrocada el 1978 i es va convertir
en una cafeteria. De la façana cal destacar-ne els tres grans finestrals de punt rodó que s'obren al
primer pis, separats per pilastres amb capitell jònic, revestides de ceràmica blava.

                          FAÇANA PÒSIT NOU
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2.10.2.4- CASA SALOMÉ OLIVER (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Edifici residencial d'estil del eclecticisme, promogut per Joan Fabré Oliver. Va ser construït el
1932. A la seva façana hi destaca la finestra-fornícula neobarroca que centre el primer pis.

        FAÇANA CASA SALOMÉ OLIVER

2.10.2.5- ESCOLA POMPEU FABRA (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Edifici construït entre els anys 1932 i 1940. És de planta rectangular, amb un cos central sobresortit
i dos cossos laterals, amb patis al voltant. Conceptualment està projectat amb criteris racionalistes,
però hi perviu un llenguatge noucentista d'inspiració clàssica en alguns elements decoratius.

                    FAÇANA ESCOLA POMPEU FABRA
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2.10.2.6- MERCAT DEL CENTRE (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Edifici public d'estil racionalista construït entre 1935 i 1941 mercès de la donació de Cristòfor
Solé i Carbonell. Va ser remodelat el 1999. Anteriorment el mercat, conegut com el Mercat de la
Verdura, estava situat a la plaça de les Cols.

FAÇANA MERCAT DEL CENTRE

2.10.2.7- LA CASA LLUVÌA (MANRESA)

La construcció que es coneix com a Casa Lluvià va ser encarregada per Sebastián Tàpias a
l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, per al qual redacta el projecte amb data del novembre de 1908.
El solar proposat era una resta de finca que la urbanització de la nova trama urbana consolida
formant xamfrà entre el carrer de Casanova, actualment carrer de l’arquitecte Oms, i carrer de
Saclosa, per la part posterior de la finca. El límit forma un arc que uneix aquestes dues façanes.

Per raons econòmiques,  aquest propietari la va vendre a la  família Lluvià, la  qual  va donar a
l’edifici la fesomia que avui dia, bàsicament, té. Segons el projecte redactat per l’arquitecte
Miró i Gibernau del 20 de novembre del 1922 es demana permís per fer recréixer la tanca de la
façana al carrer de Saclosa.

                              CASA LLUVÌA

Amb data  15  de  febrer de  1923  es  redacta  un  nou  projecte  per  l’arquitecte  Josep  Mª Miró  i
Guibernau,  en el  qual  es proposa tancar la porta del  que és en aquell  moment l’accés principal  a
l’edifici,  convertint  l’obertura  en  finestra,  amb la  construcció  d’un  ampit  igual  que  les  finestres
existents en els baixos de la mateixa façana. Un cop anul·lat l’accés principal es proposa l’obertura en
el mur de tancament del jardí existent en façana al carrer de Casanova amb la formació d’un portal,
seguint  la  mateixa  ornamentació  de  pilars  i  tanca  de  ferro  existent  en  la  pròpia  tanca.  Aquest
projecte no contempla en cap moment la formació d’un nou accés a l’edifici des de l’interior del jardí, i
és obvi pensar que es va executar l’accés actual de l’edifici en aquell moment.

Veient la propietat les limitacions d’espai en el jardí privat a l’extrem posterior de la façana lateral
del  carrer de  Casanova,  es  regularitza  el  límit  de  mitgera amb la  finca  limítrofa,  agregant  una
superfície de 70 m2. Aquesta superfície tenia una cota inferior a la del jardí. La superfície agregada
provenia de la finca Casa Devant i la cota és la mateixa de l’actual pati d’aquesta. Amb data 24 de
novembre de 1923 l’arquitecte Josep Ma Miró i Guibernau redacta un projecte per cobrir aquesta
superfície, formant una planta subterrània que s’hi accedeix a través una petita superfície inicial on
se situava la calefacció i la carbonera, amb accés des de l’interior a través d’una escala situada en el
torreó petit. Val la pena fer menció del que és interessant d’aquesta ampliació, en la qual l’arquitecte
utilitza un sistema per ventilar el soterrani amb una doble paret mitgera on integra una pèrgola de
traça romàntica i per la cornisa superior, donant un acabat decoratiu amb totxo col·locat amb dent de
serra que facilita l’entrada d’aire al mateix soterrani.
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2.10.2.8- PAVELLÓ D'INFECCIOSOS (GRANOLLERS)

El 31 d'agost de 1933 va tenir lloc l'acte de col.locació de la primera pedra del  pavelló de
malalties infeccioses (Pavelló de Sant Esteve).

      COL.LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA

El projecte arquitectònic d'aquest nou edifici seguia la mateixa estructura i estil que la resta de
l'Hospital-Asil de Granollers. 

   PAVELLÓ SANT ESTEVE 

L'any 1937 l'estructura de l'edifici ja estava acabada, però l'obra es va paralitzar a causa de les
dificultats de la guerra i de la postguerra fins a l'any 1947 on el nou patronat va tornar a endegar
l'acabament d'aquest pavelló.

L'any 1950, el patronat es va qüestionar el seu ús ja que va considerar que teniem un clima impropi
per al sanatori de malalties infeccioses a més de ser un gran cost economic, així l'any 1952 es va
determinar que passaria a utilitzar-se com a Asil.

El Pavelló va ser inaugurat per la Festa Major de Granollers l'any 1957.

                       PART CENTRAL DE LA FAÇANA PRINCIPAL
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3- L'HOSPITAL A DIA D'AVUI

3.1- MISSIÓ I VISIÓ

La raó d’ésser de la Fundació Hospital Asil de Granollers és oferir serveis sanitaris i socials
personalitzats per millorar el benestar de les persones del Vallès Oriental en qualsevol moment
del seu procés vital.

Ser  referència  en  l’atenció  sanitària,  sociosanitària  i  social  i  ser  reconeguda  per  la  seva
sensibilitat  a  les  necessitats  dels  seus  clients,  pel  compromís  i  competència  dels  seus
professionals i per l'excel·lència dels seus serveis en un entorn d'innovació i eficiència.

3.2- ELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN

Patronat de la FHAG

President:
Josep Mayoral Antigas. Alcalde de Granollers

Vicepresident:
Jaume Sala Maltas. Designat per la Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Vocals:
Mn. Lluís Pou Illa, rector de la parròquia de Sant Esteve
Carles Font Ausió, representant de la Fundació Adolfo Montañà
Francesc Bellavista Arimany, en representació de la Cambra de Comerç
Carles Vallbona Calbó. Designat per l’Ajuntament de Granollers
Montserrat Roca Roger, designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental
Carme Esplugas Martí, designada pel Patronat 

Equip Directiu

Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Adjunta a la Direcció general
Eva Martín Sánchez

Director mèdic
José Luis Simón Riazuelo

Directora d’infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de persones
Carles Pla Poveda

Directora Economicofinancera i de Serveis 
Carme Padullés Garcia

Director de qualitat i desenvolupament
Andreu Aloy Duch

Directora d'Organització i Sistemes d'Informació
Anna Benavent Navarro

Directora de Gestió de Clients i atenció a l'usuari
Marina Clarambo Semís

3.3- ORGANITZACIÓ DE L'ASSISTENCIA SANITÀRIA A LA COMARCA.

El  Servei  Català  de  la  Salut  (CatSalut)  és  l’ens  públic  que  assegura  la  salut  dels  ciutadans  de
Catalunya.  Els  diferents serveis  i  centres sanitaris  són proveïdors del  CatSalut  .  CatSalut  és  el
principal client de l’Hospital General de Granollers.

L’Atenció  Primària  és  el  primer  nivell  d’accés  dels  ciutadans  a  l’assistència  sanitària.  El  centre
d’atenció  primària (CAP) està  dotat d’un equip  de professionals de la  salut que atenen les  seves
necessitats sanitàries i socials.

L’atenció especialitzada és el segon nivell d’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària i comprèn:
Atenció Primària, Atenció hospitalària, Atenció sociosanitària, Atenció psiquiàtrica i salut mental i
Atenció a les drogodependències. 

3.4-  L'HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS EN EL TOP 20

Per quart any consecutiu, l’Hospital General de Granollers ha estat reconegut per l’estudi TOP 20, un
procés d’avaluació basat en una sèrie d’indicadors de qualitat, funcionament i eficiència econòmica
amb el qual es distingeixen els hospitals amb millors resultats. 

L’Hospital ha estat escollit entre els millors de la categoria de grans hospitals generals, juntament
amb la  Fundació  Hospital  Son  Llàtzer (Son  Ferriol,  Palma de  Mallorca),  el  Consorci  Sanitari  del
Maresme-Hospital de Mataró i el Complejo Hospitalario La Mancha Centro (Alcázar de San Juan,
Ciudad Real). 

Aquest grup el configuren hospitals que disposen de 351 llits, 35 places de residents d’especialitats i
la màxima pressió d’ur-gència.  Enguany s’han presentat a aquesta categoria 20 centres, entre els
quals s’han triat els quatre amb millors qualificacions. En l’estudi Hospitales TOP 20 s’han avaluat un
total de 147 centres sanitaris de tot l’Estat espanyol, dels quals 120 són públics i 27 privats. Aquesta
és la vuitena edició del Programa TOP 20, impulsat per l’empresa de serveis sanitaris IASIST. 
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3.5- CARTA DE PRESENTACIÓ DE LA MEMORIA 2008

L’Any 2008 ha estat difícil per a molts vallesans i vallesanes. La crisi econòmica ha marcat el
decurs d’aquest any en la majoria de sectors productius del país. La solidesa del nostre model
d’Estat  del  benestar ha permès,  tot  i  la  crisi,  el  manteniment  de les  polítiques  socials.  És
precisament en aquests moments de crisi quan l’Administració pública ha de vetllar més que mai
pel manteniment dels drets socials i garantir la cobertura de les polítiques sanitàries per a tots
els ciutadans. 

La nostra Fundació és el reflex d’aquest model de garantia social. En un entorn econòmicament
difícil, l’Hospital General de Granollers ha mantingut la prestació de serveis amb el mateix nivell
de qualitat i dedicació, incrementant noves àrees i serveis, pensant sempre en el benefici dels
nostres usuaris. Per posar només dos exemples, durant el 2008 hem posat en marxa el Servei de
Telemedicina per tal de tractar l’ictus al nostre hospital i evitar que els malalts s’ha-gin de
desplaçar a altres hospitals de Barcelona. També hem signat un conveni amb l’Hospital Sant Joan
de Déu per tal que els nadons prematurs amb risc de patir ceguesa puguin ser tractats al nostre
centre amb el sistema RetCam i evitar que hagin de ser traslladats a Barcelona per sotme-tre’s
a  aquesta  tècnica.  En  definitiva,  un  seguit  de  mesures  que  tenen  com  a  objectiu  final
l’assistència,  però  amb el  valor  afegit  de  pensar en  la  comoditat  i  el  confort  dels  nostres
usuaris. Tal com estableix la nostra raó de ser, volem oferir serveis sanitaris de qualitat a la
població del Vallès Oriental i el 2008 ha estat un reflex d’aquesta voluntat. 

Durant aquest any hem vist com el nou edifici d’atenció ambulatòria ha anat prenent forma fins
a ser una realitat que veurem en funcionament ben aviat. També hem definit el full de ruta de la
nostra institució per als propers anys, que passarà per l’obertura del nou hospital complementari
al  centre  de  Granollers  i  per  la  construcció  del  futur  hospital  que  incrementarà
considerablement l’oferta de llits sanitaris i sociosanitaris a la comarca. Aquest és el camí que el
Patronat de la Fundació, juntament amb el Departament de Salut, ha definit per a la nostra
institució amb vista als propers anys. 
Un camí que hem de fer plegats amb els nostres professionals i amb els nostres usuaris. Al llarg
d’aquest  2008,  tant  professionals  com  usuaris  han  conviscut  diàriament  amb  les  obres  de
construcció  del  nou edifici  d’atenció  ambulatòria  i  amb les  molèsties  que han comportat  en
alguns casos. Cal destacar la magnífica tasca que els professionals de la nostra Fundació han fet
durant aquests mesos per mantenir dia a dia un alt nivell de qualitat en els serveis assistencials.
De la mateixa manera, vull agrair també la paciència dels nostres usuaris, que han acceptat les
incomoditats que les obres d’ampliació els han pogut ocasionar, demostrant un cop més la gran
estimació que senten pel nostre centre. 

Hem fet entre tots una gran feina al llarg del 2008 i això ens ha de servir d’impuls i motivació
per encarar els reptes que la nostra institució té al davant. Us felicito a tots i totes per la
magnífica tasca feta durant aquest any i us animo a mantenir la il·lusió i el compromís amb el
futur de la nostra institució. 

Josep Mayoral 

Alcalde de Granollers i president de la Fundació Hospital Asil de Granollers 

3.6- HOSPITAL UNIVERSITARI

L’Hospital de Granollers ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de
Catalunya que posa de manifest la voluntat de treballar plegats per tal d’impartir la llicenciatura en
Medicina. 

Així,  a  partir  del  curs  2008-09  la  Universitat  Internacional  de  Catalunya  inicia  els  estudis  de
Medicina i, a partir del segon semestre del tercer curs, els alumnes de la carrera de Medicina podran
complementar els estudis i fer les pràctiques clíniques a l’Hospital General de Granollers. 

Per a l’Hospital General de Granollers aquest acord suposa un salt qualitatiu important que li permet
dinamitzar la docència i la formació clínica. A més, es converteix en un al·licient per als professionals
del centre, ja que els permet convertir-se en professors associats i desenvolupar una carrera docent
a  la  Universitat  Internacional  de  Catalunya.  També  se’ls  obre  la  possibilitat  de  potenciar  la
investigació participant en nous projectes de recerca universitària. 

3.7- EL NOU EDIFICI INAUGURAT EL 29 DE NOVEMBRE DE 2009

El nou edifici d’atenció ambulatòria té una superfície total de 13.000 m, dividits en quatre plantes, i a
més s’han habilitat  dos soterranis,  un dels quals connecta el  nou edifici  amb el  Centre Geriàtric
Adolfo Montañá a través d’una galeria de 50 metres. Amb l’objectiu de garantir la plena connexió del
nou edifici d’atenció ambulatòria amb la part antiga, s’ha instal·lat un ascensor que comunica la nova
àrea ambulatòria amb l’edifici d’hospitalització.  El nou edifici d’atenció ambulatòria disposa de 74
nous consultoris on s’ubiquen les consultes externes. 

La distribució del nou edifici és la següent: 

�-A la planta baixa es troben el punt d’informació, el servei d’admissions, seguretat, la unitat de
diagnòstic  ràpid  (UDR),  l’hospital  de  dia  oncohematològic,  l’hospital  de  dia  mèdic  i  la  unitat
d’hospitalització a domicili. 
-A la primera planta es troben les consultes externes de les unitats de pneumologia, cardiologia,
medicina interna, cirurgia menor ambulatòria i l’àrea de tècniques especials. 
-A la segona planta s’ubiquen els consultoris de pediatria, otorinolaringologia, cirurgia ortopèdica i
traumatologia, cirurgia general i especialitats. 
-A la tercera planta se situen els consultoris de les unitats de neurologia, diabetis, endocrinologia i
nutrició (UDEN), reumatologia, obstetrícia, ginecologia i la clínica del dolor. 
-Al primer soterrani hi ha la logopèdia, anatomia patològica, el servei de documentació, els serveis
generals i una galeria de connexió amb el Centre Geriàtric Adolfo Montañá. 
-Al  segon  soterrani  es  troba  la  galeria  d’instal·lacions  que  connecta  el  nou  edifici  amb  l’edifici
industrial. Al terrat de l’edifici s’ubiquen les instal·lacions de climatització. 

Una altra de les particularitats del nou edifici és que s’ha habilitat una entrada per darrere, a nivell
de planta, per tal que els pacients amb mobilitat reduïda puguin accedir fàcilment amb vehicle al nou
centre.  Així  mateix,  les sales d’es-pera del  nou edifici estan situades davant dels finestrals per
afavorir un ambient lluminós a la zona destinada als usuaris. Els nous consultoris estaran dotats de la
més moderna tecnologia per tal de facilitar un servei de qualitat i més confort als usuaris.
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3.8- LA EVOLUCIÓ EN IMATGES 

ANY 1923

DÈCADA DELS ANYS 50

                                       MITJANS DELS ANYS 70

                        ANY 1981
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FINALS DELS ANYS 90

            FINALS DEL 2009

3.9- ÀREES  DE SERVEIS A DIA D'AVUI

Especialitats mèdiques 

�• Medicina interna 
• Cardiologia 
• Pneumologia 

-Trastorns respiratoris del son 
-Malaltia pulmonar obstructiva crònica 

- CPAP 
- Oxigenoteràpia domiciliària 
- Pulsioximetria domiciliària 

�• Endocrinologia (UDEN) 
• Nefrologia 
• Dermatologia 
• Malalties infeccioses 
• VIH 
• Aparell digestiu 
• Reumatologia 
• Al·lergologia 
• Risc vascular 
• Medicina toràcica 
• Neurologia 
• Neuropsicologia 
• Oncologia mèdica 
• Oncohematologia 
• Hematologia clínica 
• Geriatria 
• Unitat d’ictus 
• Rehabilitació 

Ginecologia i obstetrícia 

�• Obstetrícia 
• Ginecologia 
• Diagnòstic prenatal 
• Perinatologia 
• Patologia de la mama 
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Especialitats quirúrgiques 

�• Cirurgia general i digestiva 
• Cirurgia pediàtrica 
• Cirurgia vascular 
• Cirurgia oral i maxil·lofacial 
• Cirurgia plàstica i reconstructora 
• Otorinolaringologia 
• Oftalmologia 
• Urologia 
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia 
• Unitat funcional d’accidents 

Anestesiologia 

�• Preoperatori 
• Clínica del dolor 

Pediatria i especialitats pediàtriques 

�• Neonatologia 
• Medicina pediàtrica 
• Pneumologia pediàtrica 
• Cardiologia pediàtrica 
• Endocrinologia pediàtrica 
• Gastroenterologia pediàtrica 
• Neurologia pediàtrica 
• Nefrologia pediàtrica 
• Oncohematologia pediàtrica 
• Al·lergologia pediàtrica 

Infermeria 

�• Estomateràpia 
• Cures d’infermeria 

Atenció sociosanitària 

�• Psicogeriatria 
• Avaluació integral ambulatòria 

-Processos d’avaluació en geriatria 
-Processos d’avaluació en cures pal·liatives

-Processos d’avaluació en trastorns cognitius
-Consulta d’avaluació i seguiment 

Gabinets d’exploració 

• Aparell digestiu 
-Endoscòpia digestiva alta i baixa 
-CREP
• Pneumologia 
-Broncoscòpia
-Proves funcionals respiratòries 
• Cardiologia 
-Holter
- Proves d’esforç 
-Ecocardiografia
- Ecocardiografia transesofàgica 
• Ginecologia i obstetrícia 
-Histeroscòpia
-Ecografia
-Control del benestar fetal 
�• Reumatologia 
• ORL 

-Audiometria
-Impedanciometria
-Potencials automàtics i d’estat estable 
-Potencials evocats auditius de tronc cerebral 

• Oftalmologia 
-Làser
-Optometria
• Cirurgia vascular 
-Doppler
• Al·lergologia 
-Prick-test

Alternatives a l’hospitalització 

�• Hospital de dia medicoquirúrgic 
• Hospital de dia geriàtric 
• Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital de Dia Sant Jordi) 
• Programa d’atenció a les residències 
• Unitat de diagnòstic ràpid 
• Hospital de dia oncohematològic 
• Hospitalització a domicili 
• Àrea de tècniques especials 
• Unitat de cirurgia sense ingrés 
• Cirurgia menor ambulatòria 
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- Cirurgia general 
- Cirurgia pediàtrica 

-Cirurgia oral i maxil·lofacial 
-Endocrinologia
-Urologia 
-Hematologia
-Ginecologia
-Oftalmologia

  Urgències 

�• Urgències mèdiques i geriàtriques 
• Urgències quirúrgiques 
• Urgències traumatològiques 
• Urgències obstètriques 
• Urgències ginecològiques 
• Urgències psiquiàtriques 
• Urgències oftalmològiques 
• Urgències pediàtriques 
• PIUC 
• SEM 
• Atenció continuada domiciliària 

Hospitalització a l’àrea sociosanitària 

�• Convalescència 
• Cures pal·liatives 
• Estada mitjana polivalent 

Hospitalització d’aguts 

• Cirurgia general i especialitats quirúrgiques 
- Unitat de curta estada 
�• Psiquiatria d’aguts 
• Medicina interna i especialitats mèdiques 
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia 
• Pediatria 
• Neonatologia 
• Unitat de cures intensives 
• Obstetrícia i ginecologia 
• Geriatria 
• UFISS geriàtrica 

Serveis centrals 

�• Anestesiologia i reanimació 
-Quiròfan
-Unitat de recuperació postanestèsica (URPA) 
-Analgèsia i anestèsia obstètriques

  -Unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI) 
  -Consultes externes de preoperatori 
-Reanimació cardiopulmonar i del
politraumàtic

• Diagnòstic per la imatge 
- Radiologia convencional 
- Radiologia contrastada 

 -Ecografia
 - TAC 
 -RMN
 - Telecomandament convencional 
 - Telecomandament digital 

-Mamografia
• Anatomia patològica 
-Biòpsies· Mostres petites i mitjanes · Peces quirúrgiques (estudi pronòstic i estadiatge patològic) 
-Citologies· Generals · Citologies per punció-aspiració amb agulla fina (PAAF)
· Cribratge del càncer de cèrvix

-Immunohistoquímica· Marcadors (anticossos mono o policlonals) diagnòstics 
· Marcadors pronòstics 
· Marcadors de sensibilització a quimioteràpics 
-Autòpsies
- Biòpsies intraoperatòries 
- Gangli sentinella 

• Farmàcia 
- Farmàcia hospitalària 
-Farmàcia hospitalària ambulatòria 
- Farmacotècnia 
• Laboratori clínic 
-Banc de sang
-Microbiologia
-Hematologia i hemoteràpia 
- Bioquímica clínica 
�• Fisioteràpia 
• Treball social 
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Un cop escollit l'edifici amb el vist-i-plau del tutor, la metodologia portada a terme per a fer
l'aixecament gràfic del conjunt d'edificis de l'Hospital-Asil de Granollers a estat la següent:

Una primera visita d'inspecció per fer-me una idea general del conjunt del edificis i per a posar-
me en contacte amb la direcció per demanar l'autorització per poder desembolupar la meva
feina i realitzar un bon estudi de totes les seves dependències. 

Així doncs hem vaig adreçar a la Direcció de l'Hospital per demanar dita autorització podent
parlar amb la secretaria de direcció Mercè Estrany qui hem va atendre molt amablement fent
sapiguer a direcció les meves intencions.

         MERCÈ ESTRANY, SECRETARIA DE DIRECCIÓ DEL HOSPITAL

Un cop va tindre el el vist-i-plau de la direcció hem va facilitar posar-me en contacte amb el
servei de manteniment per a que hem poguessin acompanyar per totes les dependències del
Hospital per fer un primer cop d'ull a tot per així fer-me un idea de la volumetria  dels edificis.

Posteriorment és varen posar en contacte amb mi per comunicar-me que hi havia dos plànols
antics en un traster enganxats en un mural d'una antiga exposició que varen fer, així doncs hem
vaig posar en camí per aconseguir-los ja que es tractaven dels dos únics plànols de la època dels
que podria disposar. Es tractava d'una façana i d'un detall de porta d'entrada.

FAÇANA INTERIOR HOSPITAL, (PAVELLÒ SANT JAUME) (1913)

                                        DETALL COS CENTRAL PORTA D'ENTRADA (1913)
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També vaig tindre una reunió al servei de manteniment amb Ramón Sabaté Cap de manteniment
de l'hospital qui hem va facilitar un plànol en Din A-4 de la planta de l'Hospital que datava dels
anys 80 i amb moltes modificacions, el qual no hem va servir com a referencia de distribucions,
però si per tindre una base per poguer anar a prendre mides generals.

   PLANOL PLANTA HOSPITAL (PRINCIPIS ANYS 80)

Així doncs vaig fer les meves primeres quatre lineas en Autocad per poguer anar a prendre
mides  generals  i  tindre  una  idea  mes  clara  del  que  hem pogues  fer  falta  a  l'hora  de  fer
l'aixecament del edifici.

Per un altre canto amb l'ajuda d'un amic meu Norbert Ivorra, dissenyador gràfic aficionat a la
fotografia varem fer un seguit de fotografies amb una camera Reflex prestada que hem van ser
molt utils tan a l'hora d'esbrinar dubtes d'elements de l'edifici com a l'hora de fer-les servir
per a pendre alguna mesura que per altre canto m'hagues estat imposible. 

Amb la realització dels croquis anava avançant amb la pressa de dades amb les meves visites
continuades per fer inspeccions visuals a l'hospital. 

                             CROQUIS AMB AUTOCAD ACOTAT IN SITU

                   PRESA DE DADES  A L'ESCALA DEL PAVELLÓ SANT JAUME
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                                ACCÈS A PLANTA SOTACOBERTA

PRESA DE DADES A LA PLANTA SOTACOBERTA PAVELLÓ SANTA FAUSTINA

                                PRESA DE DADES A PLANTA PRIMERA PAVELLÓ SANT JAUME

                                  PRESA DE DADES A LA TORRE DEL PAVELLÓ SANT ENRIC
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A mida que anava passant les dades al Autocad hem trobava amb diverses dificultats, una de les
quals era que degut a les tantes intervencions que hi han agut al conjunt d'edificis al llarg dels
anys hem costava d'esbrinar l'estat inicial dels edificis, els quals de nou estaven en obres per a
contruir un accés a la nova ala del Hospital.

Aixì doncs començava un altre treball de recerca, mentre hem centrava a dibuixar les façanes,
ja que tenia les mides necessaries i la documentació apropiada per fer l'aixecament d'aquestes,
deixant per mes endevant la distribució interior de les plantes.

Hem vaig dirigir tan al Arxiu Municipal de Granollers, com al Arxiu Històric d'Arquitectes de
Barcelona per intentar trovar mes plànols de l'epoca de l'Hospital, no vaig tidre sort en aquest
sentit, però si que vaig poder trovar plànols del pavelló d'infecciosos projectat l'any 1933 com a
continuació  de  l'Hospital-Asil  de  Granollers,  fets  per  el  mateix  arquitecte  que  segueix  les
mateixes lineas modernistes dels pavellons els quals estudio en aquest projecte. 

PLANTA BAIXA, PAVELLÓ PER INFECCIOSOS (1933)

Així doncs entre aquest plànol de distribució, la planta primera de del pavelló de Sant Jaume que
es conserva en estat original, i la ajuda de documentació on explica les distribucions per planta,
així com la ajuda en determinats moments de alguna de les monges residents actualment i de
l'Arquitecte Lluís Cuspinera el qual és va molestar fins i tot de trucar-me a casa meva, vaig
poder fer-me una idea de la distribució inicial per poder continuar amb el projecte.

Com anteriorment he expressat la presa de fotografies ajudat per un amic la qual la vaig dur a terme
amb càmeres digitals una compacte i d'una Reflex amb objectiu, que hem permetia tindre fotos de
bona qualitat per ampliar-les i aclarir dubtes circumstancials que podia tindre.

                       CAMERES FOTOGRAFIQUES UTILITZADES

Un altre component indispensable a estat el mesurador làser amb el qual he pogut esbrinar mides
d'alçades a llocs on era impossible arribar, al igual que hem vaig haver de utilitzar de geometria
(Pitàgores) a on no podia ubicar el làser i amb l'ajuda del nivell làser per trobar la perpendicularitat
del terreny.

                                                    NIVELL LÀSER
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Per tal de comprovar la perpendicularitat de les estances, feia una comprovació de diagonals, i
per les petites variacions observades vaig optar per assumir la perpendicularitat de les estances
en el conjunt d'edificis, així per extensió també al seu exterior.

Geometria (Pitàgores) 

AB – Alçada de l'edifici desconeguda.
BC – Distancia acotada amb mesurador làser
AC – Distancia horitzontal respecte l'edifici (Coneguda i comprovada amb el nivell laser, des de
        on prenem la mida BC amb el mesurador làser)

El fet de viure a la mateixa ciutat de Granollers, m'ha permès tornar les vegades necessàries al
Hospital-Asil, per tal d'aclarir dubtes, que han anat sorgint a mida que avançava amb la feina.

Un cop preses totes les mides i aclarits els temes de distribució interior el treball s'ha centrat en
l'elaboració dels plànols en format digital.

En aquest punt l'obstacle a sigut el adonar-me que per les grans dimensions del conjunt d'edificis he
agut de adaptar-me a un nou format, decantanme per el Din-A1.

El fet que tot i decantar-me per el Din A-1 no hem cabia el conjunt d'edificis a una escala estandard
suficientment gran per a que fos entenedora, vaig optar per dividir el projecte en els tres pavellons
que el conformaven.

Una altre dificultat trobada va ser a l'hora de dibuixar detalls com els dibuixos de les finestres, així
com el  rosetó de ventilació sota d'aquestes, per el  que vaig optar de insertar les fotografies al
Autocad i escalar-les mida real, per posteriorment resseguir-les amb una polilinea i creant un block de
cada una d'elles per manipular-les més fàcilment.
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Resum de les Eines utilitzades per la presa de mides i acotació dels croquis.

-Nivell làser: detecció i quantificació numèrica dels desnivells en els paviments exteriors
continus al conjunt d'edificis.

-Cinta mètrica metàl.lica : Per longituds inferiors a 5 metres.

-Cinta  mètrica  enrotllable:  Per  longituds  inferiors  a  30 metres  (  on  no  era  possible
l'utilització del mesurador làser.

-Mesurador làser: Per a qualsevol distancia. 

-Material de dibuix: paper, llapis, escalímetres,...

-Càmera fotogràfica: Tan com a complement per obtenir dades dels detalls com per recopilar
dades in situ.

-Suport informàtic: Ordinador portàtil, Pen-drive, impressora i escàner Din A-4.

-Suport de software: Autocad versió 2006 (Elaboració de plànols)
  Photoshop CS4 Portable (Tractament de imatges)
  Adobe Acrobat Professional (Impressió de plànols)

                                             OpenOffice Writer (Processador de Text)
  OpenOffice Calc (Similar a Exel, per elaboració de càlculs)

                                             OpenOffice Impress (Creació de presentacions)
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5.1- DIARI VALLÈS NOU

5.1.1- 14 DE JULIOL DE 1913 5.1.2- 8 DE FEBRER DE 1914
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5.1.3- 17 DE MAIG DE 1914
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5.1.4- 23 D'AGOST DE 1914 5.1.5- 13 DE SEPTEMBRE DE 1914
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5.1.6- 11 DE SEPTEMBRE DE 1915
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5.2- DIARI LA COMARCA

5.2.1- 6 DE JULIOL DE 1918
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5.3- DIARI REVISTA VALLESANA

5.3.1- 12 DE SEPTEMBRE DE 1920
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5.4- DIARI LA GRALLA

5.4.1- 17 DE JUNY DE 1923
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5.4.2- 29 DE JULIOL DE 1923
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5.4.3- 9 SEPTEMBRE DE 1923 5.4.4- 24 FEBRER DE 1929
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5.5- DIARI BARCELONA ATRACCIÓN

5.5.1- JULIOL DE 1923
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5.6- DIARI EL 9 NOU

5.6.1- 11 NOVEMBRE DE 1994
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5.6.2- 9 DESEMBRE DE 1994
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5.6.3- 16 DESEMBRE DE 1994
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5.7- RESUM DEL RECULL DE PREMSA

Durant la recerca de Premsa de la època no he trobat gaires problemes en trobar les publicacions de

la pròpia ciutat, ja que tenen un Arxiu digitalitzat de la premsa local de l'època, però he tingut mes
dificultats en trobar la premsa de Barcelona, així se que és van publicar també articles a publicacions

com La Hormiga de oro, , El dia gráfico,, Mundo gráfico o a D'ací i d'allà que m'ha sigut impossible de

adjuntar al projecte.

La relació dels articles penjats d'on he tret bona part de la informació és la següent:

-Diari El Vallès Nou             Publicacions

14-07-1913

08-02-1914

17-05-1914

13-07-1914

23-08-1914
11-07-1915

-Diari La Comarca               Publicacions

06-07-1918

-Diari Revista Vallesana      Publicacions

12-09-1920

-Diari La Gralla                   Publicacions

17-06-1923

29-07-1923

09-09-1923
24-02-1929

-Barcelona Atracción          Publicacions

Juliol de 1923

-Diari El 9 Nou                   Publicacions

11-11-1994

09-12-1994

16-12-1994
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