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LA SANITAT PÚBLICA 
                                      Rosa M. Masana Ribas  

 

                              Introducció 
 

Amb aquest títol varem publicar a la Revista de Palafrugell 
números 91, 93, 95,130, 133 i 142 sis cròniques amb 
l’objectiu de donar a coneixers algunes dades de l’hospital 
de Palafrugell obtingudes desprès desprès d’efectuades 
diverses investigacions. 

Degut que l’informació estava dispersa entre les distintes 
revistes, hem considerat agrupar tots el capitols  en una 
sola edició a fi d’obtenir una visió de conjunt sobre aquest 
hospital que fins ara sabem te m´s de siscents anys.   

Les publicacions van fer fetes entre el mes de maig de l’any 2001 al mes d’agost de l’any 
2005.     

           

L’hospital de Palafrugell (I) 
 

Continuant amb la línia de recerca sobre la història sanitària de Palafrugell iniciada amb 
la historia de les llevadores, vàrem considerar seguint investigar envers els inicis de l 
'hospital de la vila. 

 L'historiador Ramir Medir, en les seves notes esmenta que 
aquest centre es trobava al carrer de la Font on està 
actualment, i que existia des de temps immemorials (fons 
Medir de l'Arxiu Municipal de Palafrugell). La senyora 
Leonor Boix -infermera, directora de l'Hospital de 
Palafrugell- apunta en un seu article (Can Bech, març 1990) 
que l'hospital existeix des de l'any 1500, sense saber-se 
però on estava ubicat. Finalment, Mn. Martirià Brugada ens 
informa que l'hospital té més de 450 anys de servei i que 
l'any 1445 el bisbe de Girona va autoritzar a demanar 
almoina per construir un centre d'acolliment de persones 
afectades per qualsevol malaltia (Fem el que podem, 
octubre 1997). 

  foto: arxiu municipal de Palafrugell Sala general d'un hospital, segons un gravat del segle XV  
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Amb l'objectiu de comprovar on estava ubicat l'hospital inicialment, vaig voler consultar 
a l'Arxiu Diocesà de Girona la documentació corresponent. El bibliotecari Josep Prat em 
va presentar un llibre manuscrit en llatí amb cobertes de pergamí, on es feia referència 
a l'hospital de Palafrugello .  

La veritat és que el volum em va transportar a un altre temps no comprès per mi, en 
part per l'idioma i en part pel tipus de lletra. Però gràcies a l'ajuda de Mn. Josep M. 
Marquès, el director de l'arxiu, que em va traduir verbalment el document, vaig poder 
saber que el 22 de juny de 1445 el vicari de Girona Andreu Alfonsello, veient que les 
rendes rebudes pels contribuents eren insuficients per sostenir l'hospital, va autoritzar 
uns aplegadors (persones identificades per la vicaria) que sol·licitessin caritat pel Sant 
Hospital (Lletra de quistació, Q4, 24 pàg. 35)  

L'almoina que els palafrugellencs donaven als aplegadors es basava en la praxi cristiana, 
i més concretament en les set obres de misericòrdia corporals que són: visitar i atendre 
els malalts, donar de menjar a qui té fam, donar de beure a qui té set, acollir al pelegrí, 
vestir al despullat, redimir els captius i enterrar els morts. És evident doncs que l'Hospital 
de Palafrugell existia abans de l'any 1445, ja que en aquesta data es demana caritat per 
fer front a les despeses generades per un hospital que ja funcionava. El document no 
explicita però a quin lloc es trobava l'edifici, si a l'indret actual (que llavors era fora murs) 
o dins del nucli poblacional.  

 

L’hospital de Palafrugell (II) 

Si consultem la introducció del Pla General d'Ordenació de Palafrugell podrem observar 
que en el segle XIll el nucli antic de la vila es concentrava a l'interior de la muralla, sense 
barris exteriors; una bona xarxa de camins unia aquest nucli amb les poblacions veïnes. 
L'esmentada muralla tenia uns 16 metres d'alçada i ocupava la zona entre els carrers de 
Cavallers, Plaça Nova, Pi i Margall i dels Valls. Estava formada per 6 segments i 7 torres; 
per això al Prior de Santa Anna, senyor de Palafrugell, l'anomenaven el baró de les set 
torres.  

Desconeixem si a l'interior d'aquest 
recinte existia algun hospital; es 
possible que hi hagués alguna 
hostatgeria per als transeünts que 
portaven diverses llegües de viatge, 
fetes probablement en condicions 
difícils. És de suposar que a Palafrugell 
hi havia sanadors, llevadores i barbers 
per atendre les necessitats sanitàries 
més comuns. 

La persona que estava malalta restava al seu domicili rebent les atencions de familiars, 
però els transeünts que no tenien coneguts a la zona s'havien d'hostatjar fins a 
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recuperar-se; d'aquí que la paraula hospital deriva d'hostatgeria, d'hostal.  

Si bé a l'hostal el viatger podia trobar un plat de sopa, pa, vi, escalfor i un llit, no hi 
trobava les òptimes condicions higièniques per a mantenir la salut: l'estructura de les 
cases amb finestres petites, amb deficient drenatge de residus orgànics i amb l'alta 
muralla que limitava les hores d'insolació creava un ambient que ara, d'acord amb la 
nostra perspectiva, valorem com a poc saludable. Ja llavors existia el convenciment que 
els masos situats enmig de camps i boscos oferien un ambient més sa, malgrat que 
també estaven més exposats a episodis violents.  

 

L’hospital de Palafrugell (III) 

Hem vist com l'hospital existia al segle XV, però sense que puguem determinar 
actualment la seva ubicació. Segons la introducció del Pla General d'Ordenació de 
Palafrugell, en el segle XVII l'hospital estava situat en el lloc on es troba actualment. La 
pregunta, que de moment ens queda a l'aire, és: des de mitjans del segle XV fins al segle 
XVlll l'hospital podia estar intramurs? On era? També podria ser que l'hospital hagi estat 
sempre al mateix lloc, i que s'hagi anat ampliant fins ocupar gairebé tota l'illa, amb 
l'entrada principal al carrer de la Font.  

L'historiador Ramir Medir, en una crònica mecanografiada sobre l'hospital (Fons Medir, 
a l'Arxiu Municipal de Palafrugell) ens fa saber que l'hospital de malalts pobres existia 
des de temps immemorial, i que ha estat propietat del municipi des de la seva 
construcció. El nucli primitiu ocupava 580,67 metres quadrats, distribuïts en una planta 

baixa, dos pisos, una església i un hort, segons consta 
en el tom 164 del Registre de la Propietat, finca núm. 
1.058. Aquestes dades coincideixen amb les que ens 
proporciona una visita pastoral del bisbe de Girona 
l'any 1734. A l'Hospitale Pauperurn (l'hospital dels 
pobres) de Palafrugell hi havia fundada la Congregació 
de la Verge dels Set Dolors (arxiu Diocesà de Girona, 
Llibre de visites pastorals 1734, pàg. 201). També en 
una altra visita ens informa que hi havia "carneres" 
(habitacions) en bon estat (ADG, Llibre 111, pàg. 217). 
Encara avui la capella està dedicada a la devoció de la 
Mare de Déu dels Dolors. A la porta d'entrada hi ha 
esculpit en pedra un cor amb les set espases, símbol 
de la Dolorosa.  

El cor de la Dolorosa a la façana de l’hospital (R.Masana) 

Alguns documents ens donen testimoni del funcionament de l'hospital, basat en la 
beneficència. El més significatiu és el Llevadon del sant Hospital de Palafrugell, on queda 
reflectida una transacció que varen fer els senyors Joan Pi i Miquel Deulofeu el 25 de 
febrer de 1596 (AMP, Hospital). També existeix una concòrdia que implica el chirurgià 
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senyor Martí Pagés de l'Hospital de Pobres de la Parròquia de Sant Martí del castell de 
Palafrugell l'any 1695 (AMP, Ajuntament de Palafrugell, Sanitat, 1695 - 1859).  

És de suposar que amb el pas del temps l'hospital es va fer petit, per la qual cosa l'any 
1852, essent administradors el prevere Joan Collboni i el metge Francesc Bonet varen 
comprar al matrimoni Joan Mascort i Rosa Ferrer la finca contigua, situada al costat 
esquerra de l'hospital; seria la part que corresponia a la saleta-rebedor. Al cap de set 
anys més, es va ampliar novament; el 12 de setembre de 1859 se signava l'escriptura 
corresponent a la compra d'una casa de 70,40 m2, formada de planta baixa i dos pisos, 
amb sis finestres al carrer de la Font i tres al costat. Els quatre administradors de 
l'hospital varen adquirir aquesta finca al senyor Martí Bofill per un valor de 20.718 reales 
de vellón, gràcies als donatius dels palafrugellencs. Ramir Medir ha deixat anotades 
aquestes compres en la seva crònica.  

Observem doncs, segons els documents, 
que l'hospital estaria format per tres cossos: 
El bloc primitiu amb la capella, de portada 
barroca i elements clàssics; el segon cos 
(adquirit l'any 1852) que formaria la part 
central de l'actual edifici i, finalment, el bloc 
que fa xamfrà amb el carrer de Serra i Avellí 
(des de 1859).  

Per acabar, m'agradaria comentar que a la 
portada de l'església, a més del cor de la 
Dolorosa, hi ha una petxina, símbol místic 
molt emprat a l'edat mitjana, que vol 
suggerir les aigües primordials, el baptisme, 
el pelegrinatge i el sol ponent. I que a 
l'entrada de l'hospital hi figura una creu 
similar a la grega, sovint utilitzada pels ordes 
religiosos i militars.  

                                                      Els tres blocs que actualment formen l’hospital  

 

L’hospital de Palafrugell (IV) 

                       El testament del senyor Martí Serra Avellí  

Desprès d'haver publicat tres articles sobre l'Hospital de Palafrugell als números 91, 93 
i 95, recordaré algunes de les dades més significatives per tal que ens ajudin a reprendre 
el fil històric. Sabem que l'Hospital funcionava des d'abans de l'any 1445 sense poder-
ne determinar amb exactitud on estava situat. Actualment l'edifici de l'Hospital ubicat 
al carrer de la Font, està format per tres cossos estructurals diferenciats: el primer i més 
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antic és on hi ha ubicada la "Dolorosa" i data aproximadament de 1734; el segon bloc 
ocupa el costat esquerre de l'edifici primitiu on hi ha també la porta d'entrada principal 
i data del 1852; mentre que el tercer immoble adjacent situat al costat esquerre d'aquest 
segon i que fa xamfrà amb el carrer Serra i Avellí, data del 1859.  

Abans d'iniciar la recerca i d'acord amb les opinions de diversos palafrugellencs, 
pensàvem que l'edifici de l'actual Hospital, o part d'ell, corresponia a la casa que el 
senyor Martí Serra va deixar en testament, però tot fa pensar que no va ser així. El senyor 
M. Serra va ser un d'aquells catalans que van anar a fer les Amèriques, instal·lant-se a 
"Nueva Guatemala de la Asuncíón", on hi va passar els darrers dies de la seva vida segons 
ens ho fa saber el testament signat pel notari senyor Sebastían Gonzalez, amb data 9 de 
gener del 1785. La posterior lectura del document feta pel notari de Palafrugell Joachin 
Vergonyòs, amb data de 26 de juliol del 1786, entre d'altres coses diu:  

"Mandoo que la casa y viña que tengo por mias en la referida villa de Palafrugell por el 
mismo hecho de mi fallecimiento se entíenda ser y pertenecer al Santo Hospital de ella" 
(Arxiu Històric de Girona, vol núm. 359; hi ha còpia a l'AHP). O sigui que les propietats 
que el senyor M. Serra va donar en testament, daten de 66 anys abans de l'adquisició 
de les dues finques adjacents al bloc primitiu, la del 1852 i la del 1859, fet que ve a 
confirmar que el lloc on hi ha l'actual Hospital no pertanyia a la casa i la vinya que el 
senyor M. Serra va deixar com a testament.  

I doncs, on eren les seves propietats? La vinya, al veïnat de Santa Margarita; de la casa 
en tenim algunes referències, i en parlarem en un proper article.  

 

      La deixa del senyor Narcís Serra a l’Hospital 

Com sabem el palafrugellenc senyor Martí Serra, àlies en Bagà, l'any 1786 va deixar en 
testament a favor del Sant Hospital de Pobresi una casa amb hort i una vinya. Fins fa poc 
desconeixíem on estaven situades les seves propietats; ara, desprès d'haver fet algunes 
investigacions, podem dir que la vinya era al barri de Santa Margarida i la casa al carrer 
de Cavallers.  

Aquestes dades s'han obtingut a partir de la consulta de les actes notarials del senyor 
Joaquim Vergonyós dipositades a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de Torrent 77 del 16 
d'agost de l'any 1786, folis 333 i 334. La consulta dels esmentats documents (a la 

fotografia) ha estat molt interessant perquè, 
entre d'altres coses, ens permet conèixer 
com era el ritual de presa de possessions de 
propietats al segle XVIII. Ho feien d'aquesta 
manera: la comitiva formada pel notari i els 
diversos testimonis implicats en l'assumpte 
havien d'anar fins a la casa, obrir la porta 
principal, passejar-se per dins les seves 
dependències, obrir i tancar les portes, obrir 
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i tancar les finestres, sortir a l'hort, agafar terra i espargir-la pel sòl (no especifica si era 
al mateix hort o per dins la casa) i finalment s'havien de collir diverses herbes.  

 Llibre d’actes notarials (Rosa Masana) 

Una vegada feta aquesta cerimònia i sense que ningú no manifestés cap tipus de 
contradicció, es podia donar per acceptada la propietat. Així, a dos quarts de set de la 
tarda del dia 26 de juliol del 1786, la comitiva formada per diversos representants del 
municipi es presenta a la vinya que està situada d'aquesta manera: a sol ixent afronta 
amb la propietat d'Agustí Riera, a migdia amb Jaume Salamó Puig, a ponent amb Pere 
Cervià i part amb Sebastià Govern, i a tramuntana amb Sebastià Govern i Francisco 
Codina del veïnat de Santa Margarida. A tres quarts de vuit de la tarda del mateix dia, la 
comissió procedeix a prendre possessió de la casa que estava entre els següents veïns: 
pel costat de sol ixent donava a un carrer públic, a migdia amb la propietat del senyor 
Sebastià Oliu, a ponent amb la senyora Agnès Ferrer, àlies Xuriga, muller de Josep 
Miquel Galceran, i a tramuntana amb Pere Ribot.  

És de suposar que els administradors de l'Hospital, els senyors Antoni Prats, Antoni 
Salamó, Joaquim Roig i Josep Serra, per fer front a les obligacions econòmiques de 
l'entitat van decidir posar en subhasta i vendre les esmentades propietats. Així ens ho 
confirmen les actes notarials fetes pel senyor Joaquim Vergonyós i que es troben al 
mateix volum de Torrent 77 del 22 d'octubre de l'any 1786, folis del 510 al 513. El 
comprador beneficiari, va ser el taper senyor Salvador Prats, qui també va haver de fer-
se càrrec d'un cens que gravava la casa. Aquests documents ens han permès saber que 
la vinya feia tres vessanes i que la casa donava a un carrer públic per la cara de sol ixent 
i, segons els noms dels seus veïns, podem deduir que és una de les primeres cases del 
carrer Cavallers començant a comptar des de del carrer Quatre Cases; aquestes 
habitatges van ser construïdes a l'entorn del 1767.  

Amb aquestes dades es completa doncs la informació que he localitzat sobre l'antic 
Hospital de Palafrugell, i dono per finalitzada la recerca.  

 

Hem de tornar a parlar de l´Hospital 

En el número 133 de Revista de Palafrugell comentava que havia finalitzat la recerca 
sobre l'Hospital, però la troballa d'un antic document ens convida a reprendre la 
narració. Per situar-nos voldria recordar que la investigació tenia l'objectiu de respondre 
dues preguntes:  

La casa que el senyor Martí Serra va deixar en herència a l'Hospital era una de les tres 
finques que formen l'actual institució sanitària del carrer de la Font? La resposta ha estat 
que no, ja que amb molta probabilitat la casa del senyor Martí estava situada al 
capdavall del carrer dels Cavallers (RdP núm. 133).  

I, des de quan hi ha documents que permetin constatar que a Palafrugell ja hi havia un 
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hospital? La resposta inicial era que des de l'any 1445, però posteriorment vam saber 
que aquest mateix any es demanava caritat per fer front a les despeses generades per 
l'atenció als malalts pobres, la qual cosa feia pensar que funcionava abans d'aquesta 
data (RdP núm. 91).  

Ara, gràcies a un document dipositat a l'Arxiu Històric de Girona anomenat" Baldufari" i 
que consisteix en una recopilació i traducció al català antic de diversos capbreus), hem 
pogut saber que l'any 1389 el castell de Palafrugell disposava d'un hospital situat allà 
mateix on és ara, a la part de baix del poble, a prop de la Font. L'anotació que molt 
amablement ens va proporcionar Jordi Cama i que ell mateix ha transcrit, diu el que 
segueix:  

                  

 

Lo Hospital-CCLXVIII (Foli 268è; capbreu del monestir de Santa Anna de l'any 1529 
traduït):" Nosaltros Antic Deulofeu, de dias major y Tomas Reig, tots texidors de lana y 
de li del Castell de Palafrugell, obrers de l'any present en la sglesia de Sent Martí del 
Castell de Palafrugell y en Damià Bouera, farrer del Vilar, administradors del Spital dels 
Pobres de Jesucrist, de Palafrugell, de grat y certa sciencia, confasam y regonaxem a vos, 
dit reverent procurador, que en dit nom tenim per lo dit Priorat y los seus, la casa del 
Spitel. que bui los {casa] pobres se residexen, situat baix lo Castell de Palafrugell prop la 
font de dit castell, ab un cortal y ort de terra contigo. Affrontem a sol ixent, en la honor 
/0 casa d'en Thoni Prats, texidor de dit castell, a migiorn, en la honor de dit Anthoni 
Prats, de ponent en la casa d'en Guilem Font, sastre y part en la honor d'en Sagimon 
Pasqual y a cers, en lo carrer publich. Per la qual casa de dit hospital fem y prestam y fer 
y prestar tenim en dit nom, cada any, de cens, al dit Priorat y los seus, en la festa de 
Nadal de Nostro Senyor, quatre dines barsalonesos".  

Nota al marge: "Instrumento in presente notaria 16. 7re.1389 Reverendus Berengarius 
Ribalta, Prior de Sancte Anna, cum concensu conuenti obtulit et asssignauit Pobres 
Hospitales et ei rectores perpetum liber et franchum alodium dictus domos cu cortali et 
patio contiguis. Item perquamodo dictus patius et cc tale sint luandi auity a dominio 
directo et censu hoc reperiet quodam libro qui manet in loco capibreuioris in dictus lib 
domini et est certioperius?"  
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Traducció aproximada: "Document en la present notaria 16 e setembre del 1389. El 
reverend Berengari Ribalta, prior de San Anna, amb el consens de la comunitat ofereix i 
assigna a perpetuïtat, a l'Hospital dels Pobres i als seus administradors, lliure franc alou 
de la dita casa, amb el cortal i pati contigu. Igualment per molta manera que els indicats 
pati i cortal siguin lluïts de avis a domini directe i cens, aquí es constata en un llibre que 
queda en el lloc de la capbrevació en el dit llibre del senyor i és certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

       Una sala de l’hospital en època més contemporània (Treta del plafó de la façana) 

Nota: "Lo camp dit del hospital, se té per Sant Miquel de Cruïlles com apar ab lo Capbreu 
de Crui1les Fol. 81r. y part d'ell se té PI lo hereter de Pera de Font. (notari de Palafrugell). 
Compra Joan Marques 11 Janer 1562 ab acte en la notaria d Palafrugell ".  

Aquesta informació ens permet recular 56 anys en la història d l'Hospital de Palafrugell, 
i de moment confirma que com a mínim té 615 anys d'existència i que, per tant, forma 
part d'una molt antiga institució palafrugellenca. 

Aclariments  

El Capbreu és un document que, en forma abreujada, conté te confessions i els 
reconeixements dels emfiteutes envers els seus senyors directes, a fi de servir de prova, 
títol de propietat i dels drets senyorials. L'emfiteusi és la cessió perpètua o temporal 
d'una propietat rústica o urbana mitjançant el pagament d'un cens a favor del que cedeix 
la propietat, el qual en conserva el domini directe.  

Referència: G.Roura. El Capbreu de Palafrugell de 1332/L'Estoig, oct. 1989, núm. 1 - 
Ajuntament de Palafrugell, pag. 53.  

Fons consultades 

Arxiu Municipal de Palafrugell  
Arxiu Diocesà de Girona 
Arxiu Històric de Girona 
Registre de la Propietat de Palafrugell 
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Notes  
1 Cama Rivas, Jordi/Turró Anguila, Jordi. Dins la vila i fora muralles, del 1300 al 1800.Ajuntament de 
Palafrugell, 2009. 
També: El nucli amurallar https://www.palafrugell.cat/la-ciutat/un-passeig-per-la-historia/dins-la-vila-el-
nucli-emmurallat-medieval 
 
2-Hospital Municipal de Palafrugell.  https://ca.wikipedia.org/wiki/Hospital_Municipal_de_Palafrugell  

 

 

 
                                                 


