
Dia 21 de maig de 2016, amb motiu del dia Internacional de la Infermera, la delegació del 

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona a Terrassa, ha organitzat un acte lúdic  amb el lema 

“Caminem fent història”, amb l’objectiu de fomentar la salut i el coneixement  de la història 

dels diferents centres sanitaris de la ciutat. 

Aquesta iniciativa  va començar l’any passat, amb un trajecte que es va iniciar a la plaça del Dr. 

Robert, situada entre l’Hospital Universitari de la Mutua de Terrassa i l’Hospital de Sant Llàtzer, 

finalitzant  a Torrebonica passant per l’Hospital de Terrassa. Total van ser uns 5 Km. 

Enguany la caminada ha anat des de la  mateixa plaça del Dr. Robert fins a l’antic Hospital del 

Tòrax de Terrassa, també aquesta vegada el trajecte ha estat aproximadament de 5 Km. 

La trobada va ser a les 9:30 del mati a la plaça del Dr. Robert, hi havia 23 persones inscrites, 

finalment vàrem ser 17. En el punt de trobada es va lliurar a cada participant una bossa amb 

aigua, bastonets de pa i una fruita, també un tríptic informatiu del trajecte i dels mitjans de 

transport per a la tornada. 

A les 9:45h, tal com estava programat, ens dirigim cap el Claustre del Convent de Sant 

Francesc, el qual forma part de l’hospital de Sant Llàtzer, per a fer una visita guiada. Aquest 

Claustre es caracteritza per contenir 26 plafons de ceràmica policromada, situats sobre les 

voltes d’aresta, i que relaten la vida de Sant Francesc d’Assis, són del mestre escudeller 

barceloní Llorenç Passoles, daten de 1671-1673. 

 

 

 

 



Un cop acabada la visita, al voltant de les 11h, enfilem cap a l’hospital del tòrax, agafem camí a 

través del Parc de Vallparadis, passant per sota de l’antic pont de Sant Pere que data de l’any 

1626, a la dreta ens queden les Esglésies Romàniques de la Seu d’Ègara, Segle V, continuem pel 

Torrent de les Bruixes cap el Parc del Nord.  

 

 

 

Aquest parc, és fruit del soterrament, a l’any 1994, de les vies i andanes de l’estació del Nord, 

l’antic edifici de l’estació s’ha conservat, ja que és un edifici protegit com bé cultural d’interès 

local, data de l’any 1856, d’ell destaquen els forjats de balcons, baranes i columnes així com la 

marquesina de la part posterior.  

Deixem el parc per dirigir-nos cap el mercat del Triomf, mercat del barri de Sant Pere (antic 

poble de Sant Pere), és un edifici dels anomenats del ferro i construït l’any 1928, també 

protegit com a bé cultural d’interès local.  

Seguim direcció nord fins a l’avinguda de l’Abat Marcet on trobem, de cara, la Llar de 

l’Ancianitat, Fundació Torres Falguera, residencia per a gent gran que es va construir l’any 

1949 per l’obra social de la Caixa d’estalvis de Terrassa.  

Seguim camí deixant a la dreta la Fundació President Amat Roumens (FUPAR), centre 

ocupacional per a persones amb discapacitat psíquica i a l’esquerra la zona esportiva de 

Terrassa on l’equip de hoquei femení va guanyà la medalla d’or al jocs olímpics del 92,  d’aquí 

el nom del carrer on es trobem, “carrer de les campiones olímpiques”. 

Seguim amunt, passant pel nou barri de Can Roca fins travessar la B-40 i sortir de la ciutat per 

entrar al Parc Agroforestal de Terrassa, tenint al davant el Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i la Serra de l’Obac, seguim el camí entre camps de blat i veiem a la nostra esquerra la 

Masia de Can Bogunyà del Mas (S. XIII) i davant nostre l’edifici imponent de l’Hospital del 

Tòrax.  



 

 

Seguim i veiem la Masia de Can Carbonell (S. XV), ambdues Masies són edificis protegits com a 

bé cultural d’interès local.  

Ja estem arribant, el trajecte 

no s’ha fet massa llarg, però 

aprofitant que hi ha un banc 

i una ombra al camí, fem una 

parada i comencem la 

primera part de l’històrica 

d’aquest hospital. 

 

 

Carme Ramon, infermera del CST, comenta que tota la informació que donarem està extreta 

del llibre, en format digital, que ha escrit la Rosa Masana, que fou la directora de l’escola 

d’infermeria que va haver a l’hospital del Tòrax. Proporcionem el link del llibre als assistents. 

 

,  

Comencem explicant que l’edifici es va inaugurar l’any 1952, com a Hospital del Tòrax, les 

seves característiques arquitectòniques, distribució dels llits, el tipus de pacients, la plantilla 

inicial de treballadors, els serveis de que disposava, que a banda dels estrictament sanitaris 



també comptava amb serveis més propis d’un poble: teatre, una botiga, església, barber,... tot 

per cobrir les necessitats dels pacients que es passaven allà una llarga temporada.   

L’Hospital del Tòrax va ser un centre de referència en tisiologia, amb professionals molt ben 

preparats. Els avenços en el tractament de la tuberculosi als anys 80, va fer disminuir l’activitat 

assistencial fins el seu tancament.  

Per finalitzar aquesta primera part i en record d’aquelles persones que van passar part de la 

seva vida internats en aquest sanatori i en especial a les que omplien les hores fent poesia, en 

Joan Vila , antic alumne d’escola del Tòrax, va llegir el poema d’un pacient, Julio Giménez, que 

es va publicar al  1954 al nº 1 de la Revista Ventanal, editada a la mateixa Ciutat Sanatorial. 

 

 

Després de la lectura del poema seguim fins a l’entrada i el pàrquing de l’edifici.  

Allà la Mireia Tarruella, professora de l’EUIT, ens explica quan i com es va crear l’Escola 

d’infermeria del Tòrax. Mireia comenta la sorpresa que va tenir en veure que el programa 

formatiu de l’escola era avançat a l’època, els objectius d’aprenentatge, les matèries tant 

obligatòries com optatives eren innovadores, es van avançar a la diplomatura que apareixeria 

uns anys més tard.  Va anomenar als diferents professors, la majoria d’ells coneguts per a tots 

nosaltres.  

 



Finalitzada la caminada refem el camí, quedant emplaçats pel proper any i seguir fent salut i 

història.  

Ha estat un matí molt agradable, els temps , el paisatge i la bona companyia han contribuït a 

que així sigui, fet i fet haurem caminat 9 Km. 

 

 


