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El Col·legi de Metges de Barcelona s’esdevé al llarg de l’any
1894, com a fruit de les decisions preses en diverses reunions. El nombre de metges assistents va anar creixent i van
acordar uns estatuts que els van permetre triar la primera
Junta de Govern i el seu primer president, Joaquim Bonet i
Amigó, catedràtic d’Obstetrícia.
No fou una arrencada unànime: alguns metges destacats, com ara Bartomeu Robert o Joan Freixas o Àlvar
Esquerdo, preocupats per la possible pèrdua de llibertat
d’exercici del metge, s’hi oposen. Malgrat això, en menys

Joaquim Bonet Amigó
el primer president del Col·legi de Metges
de Barcelona (1894-1897)

d’un mes s’hi afilien 305 metges, quan la col·legiació era

Seu del Col·legi de Metges de Barcelona
al carrer Basea número 7

voluntària i limitada a la ciutat de Barcelona.
El nou col·legi tenia lloc en el marc de consolidació de
l’estat liberal. Si bé la preocupació pel control de l’exercici professional tenia unes arrels medievals municipals, el
nou estat vol assegurar a totes les capitals de província la
lluita contra l’intrusisme i el control en el sistema de tributació dels metges.
En aquells primers anys, les juntes del nou col·legi usen
els espais d’altres institucions, com la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, al carrer de Basea, o bé els lloguen,
com fou el cas a la Ronda de la Universitat, 39, des del 1897.

Discurs inaugural de Trinitat Sais Plaja, llegit al curs de 1914 al Col·legi de Metges de Barcelona

Sessió inaugural del primer congrés de Metges
i Biòlegs de Llengua Catalana, Barcelona 1917

Sessió inaugural del curs 1923 del Col·legi de
Metges de Barcelona, presidida pel doctor Antoni
Bartumeus

Junta directiva del Col·legi de Metges de Barcelona de 1922

El 1897 es publica la primera revista col·legial, el Boletín del Colegio de Médicos.
Aleshores, la junta del nou president, Macari Golferichs, ja governa sobre 475
col·legiats. El debat sobre la col·legiació obligatòria encén dures polèmiques
entre els metges a la premsa general i professional. La legislació del moment
declara els col·legis com a entitats d’associació voluntària entre 1904 i 1917.
En aquests anys, la influència col·legial s’estén més enllà de la capital. Són
els primers anys de gestió i creació de les seccions dedicades a temes profesJosep Mascaró Capella
president del Col·legi de Metges
de Barcelona (1905)

sionals, econòmics i afers generals. A la ruralia, exigeixen més atenció als problemes d’exercici i les relacions amb autoritats locals.
Des del 1905, Antoni Bartumeus ocupa la presidència de la institució fins al
1923. El Col·legi no gaudeix de ple suport entre els professionals. És un context
complicat. Mentre les relacions amb les autoritats són bones, el catalanisme
mèdic creixent opta per altres institucions, pròpies, com a via de transformació de la societat. Són dues dècades de gran preocupació per afers de salut pública i prevenció de malalties infeccioses. També s’hi treballa en la regulació
dels deutes municipals amb els metges titulars.
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Quan la dictadura del general Primo de Rivera destitueix la junta de
Bartumeus el 1923, el catalanisme mèdic és un fet consolidat. En són
una mostra el poderós Sindicat de Metges de Catalunya, creat el 1920,
i liderat per Hermenegild Puig i Sais, així com les seves institucions
filials i activitats professionals. A partir del 1923 són il·legalitzats.
La junta presidida per Felip Proubasta des del 1923, malgrat la supeditació a l’estat, aconsegueix mantenir vius els projectes professionals
del Sindicat: una mútua mèdica, una caixa de previsió, una cooperativa de consum. Aleshores s’aproven uns nous estatuts col·legials el

Col·locació de la primera pedra del Casal del
Metge. La Vanguardia, 7 de març de 1931

1925. La junta de Lorenzo García-Tornel, des del 1927, segueix aquesta línia malgrat una major afinitat a la dictadura. Fins i tot es publica
en català, el 1930, el Butlletí col·legial.
Croquis de l’edifici del Casal del Metge, 1931

Les eleccions de 1931 porten a l’establiment de la segona República a Espanya i de les institucions de govern catalanes. El Col·legi de
metges es catalanitza sota les presidències de Josep Tarruella, Josep
Fontbona i August Brossa. La sintonia amb el Sindicat de Metges de
Catalunya és plena i n’és prova el Casal del Metge, inaugurat a la Via
Laietana de Barcelona el 1932, que esdevé la casa professional de tots
els metges d’arreu de Catalunya.
En aquest període hi ha una idea clara que cal anar més enllà de Barcelona i s’acorda unificar els quatre col·legis provincials, amb el su-

Cooperativa de Consum del Sindicat
de Metges de Catalunya

port de la Generalitat de Catalunya, tot donant lloc primer a uns nous
estatus el 1934 i a unes noves regles deontològiques el 1935.
El catalanisme mèdic aconsegueix fites importants en controlar i
empènyer en una mateixa direcció les institucions mèdiques: el Col·
legi i el Sindicat, que donen suport i planifiquen l’organització sanitària del país que promou la Conselleria de Sanitat i Assistència Social,
i també la Facultat de Medicina, les acadèmiques mèdiques i els centres de salut, que transformen les pràctiques de formació i exercici.

Sessió en honor de l’expresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Josep Fontbona Ventosa.
D’esquerra a dreta els metges i dirigents del Col·legi i del Sindicat de Metges de Catalunya:
Josep Mestre Puig, Josep Mestres Miquel, August Pi Sunyer, l’homenatjat, Josep August Brossa
Bosque, Josep Moll Gimferrer, Hermenegild Puig Sais i Manuel Corachan Garcia. Casal del Metge,
Barcelona, 2 de maig de 1933

VIIIè congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Acte inaugural al Casal del Metge, presidit
per Josep Dencàs, Conseller de Sanitat i Assistència Social. A la seva dreta, Hermenegild Puig Sais,
a l’esquerra, Joan Puig-Sureda i Carles Pi-Sunyer, Conseller d’Hisenda. Al darrera, assegut, August
Pi Sunyer, al seu costat, Lorenzo Garcia-Tornel, Enric Ribas Ribas, Josep Moll Gimferrer, August
Brossa Bosque, Manuel Corachan Garcia i Pere Gabarró Garcia. Barcelona, 1934

La Comissió del Col·legi de Metges de Catalunya lliura al president Francesc Macià la ponència
de Sanitat redactada pels seus membres. Entre la comitiva, d’esquerra a dreta: Antoni Peyri
Rocamora, el president Macià, Josep Moll Gimferrer i Pere Domingo. Palau de la Generalitat,
31 d’octubre de 1931

1936

‘39

Fotografies d’episodis mèdics i d’assistència sanitària
al front de guerra i durant els bombardeigs a la ciutat de Barcelona

L’esclat de la guerra i el seu resultat actua de manera devastadora

s’allargarà fins els anys 1970. Els metges més compromesos políti-

en tot aquest projecte de participació dels metges en la transfor-

cament fins aleshores veuran les seves vides malmeses, més enllà

mació de la societat. Les institucions mèdiques allotjades al Casal

de les dificultats ja ocasionades per la pròpia guerra. Molts metges

del Metge queden supeditades a un Comitè de Control, però aviat

opten per l’exili exterior, en dures condicions. D’altres han de patir

es restableix l’ordre. El Col·legi es preocupa dels metges mobilitzats

represàlies a casa, en forma de tribunals militars dedicats a depu-

i de les seves famílies. En aquelles condicions, s’intenta mantenir

rar responsabilitats i sotmesos a formes diverses d’exili interior.

una activitat regular sobre altes i baixes, usos de cotxes de metges, pagament d’assegurances per malaltia, registre de contractes
i control de places, així com també supervisió de certificats, dispensa de receptes d’aliments i control d’estupefaents. La situació
és difícil per als metges, en un context revolucionari, en ser considerats en alguns casos un objectiu social.
La fi de la guerra arriba a Barcelona a primers de 1939. Les autoritats franquistes instauren un ordre militar en una dictadura que

Es nomena una junta directiva, presidida per Lorenzo GarcíaTornel, i a partir de 1940 es posen en funcionament comissions de
depuració, que examinen la conducta de prop de tres mil col·legials
durant els períodes de la república i la guerra. Si bé prop del 90% dels
metges foren absolts, entre els expedientats 236 metges van ser
sancionats. Les sancions van oscil·lar entre l’amonestació simple,
la suspensió de l’exercici i diverses formes d’inhabilitació. Malgrat
tot, una idea de corporativisme suavitza la duresa de la situació.

Intervenció franquista en les fitxes col·legials i documentació
dels expedients de depuració oberts a tots els metges i metgesses
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En aquest període el control del col·legi i de la seva junta resta sotmès
al governador civil. Les juntes de Lorenzo García-Tornel s’allarguen des
del 1940 al 1953. Són anys d’inèrcia administrativa i de submissió al règim moral i estètic de les noves autoritats.
El context de penúria i autarquia del país porta les autoritats franquistes a dissenyar un sistema sanitari que promou la funcionarització dels metges i els converteix en assalariats. Així, el 1942 es crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), que ofereix assistència en cas
de malaltia o maternitat, i també contempla compensacions econòmiques per les mateixes raons. La majoria dels metges no s’oposen al
nou model, malgrat abocar-los a una creixent subjecció salarial. S’imposa i s’estén, aleshores, el model de visita ambulatòria i es projecta la
creació de residències, que és el nom que substitueix al d’hospitals.
Les publicacions del Col·legi desapareixen fins al 1949, quan es crea
Horizonte. En bona mesura la institució és pilotada des del Consejo
General de Colegios de Médicos. També hi ha un control ideològic i es

Ramon Arandes Adan
president del Col·legi de Metges
de Barcelona (1953-1958)

condemnes pràctiques anticonceptives i l’avortament. El 1953 és nomenat com a president Ramon Arandes, fins el 1958. En aquests anys,
l’exercici de les poques dones metgesses graduades també és objecte
de conflicte i control col·legial.

Lorenzo Garcia-Tornel, segon a la dreta de la imatge, en un acte mèdic celebrat a Màlaga, 1946

Eleccions de membres de la Junta
Directiva per a les seccions de Medicina
lliure i Assistència Col·lectiva, 1954

Il·lustració de l’edifici del Casal
del Metge a la revista col·legial
Via Layetana, 1956

Imatge de l’adhesió de part
de la classe mèdica al règim
franquista publicat a la
revista del Col·legi, 1954

Lluís Trias de Bes Giró acompanya Sir Alexander Fleming al Monestir de Montserrat
per a una audiència amb l’Abat Aureli M. Escarré, abril de 1948
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Malgrat el control vertical, les juntes presidides per Lluís Trias de Bes, en els
mandats de 1959 i 1963 suposen l’arribada de nous aires. Un president conciliador que pacifica la institució i promou un nou rumb més professional,
tot aprofundint una línia d’actuació col·legial més administrativa.
En aquest període s’assisteix a canvis que, amb el temps, han estat significatius. S’aconsegueix que a Madrid s’accepti la incorporació d’assemblees de compromissaris. Un fet que obre a la participació dels professionals,
sobretot els més joves i més polititzats, des de posicions catalanistes lligades al catolicisme o al comunisme.
Aquest compromís participatiu impregna el funcionament de la institució col·legial. Es crea aleshores una nova revista, Informació Col·legial, dirigida per Josep M. Massons fins al 1970. I també s’impulsa, sota la direcció
d’Ignasi Aragó, un comissió i una revista dedicades a la planificació i l’ordenació hospitalària. També s’impulsa ara la creació de la Caixa de Crèdit i
Estalvi i la Mutualitat de Previsió Social del metge.
En el marc d’una Barcelona que experimenta un creixment demogràfic i
una transformació urbanística extraordinaris, fets que redunden en unes
difícils condicions laborals dels metges, s’acorda comprar uns terrenys i deixar el lloguer dels espais del Casal del Metge. El 1964 s’inicia l’operació que
ha de portar el Col·legi a la Bonanova, a un nou i modern edifici dissenyat
per l’equip dels arquitectes Robert Terrades i Jordi Adroer. La primera pedra

Lluís Trias de Bes Giró president del Col·legi de Metges de Barcelona (1958-1970)

es col·loca el 1965 i el nou col·legi s’inaugura el 15 de desembre de 1968.

Primeres eleccions
per a l’Assemblea
de Compromissaris
del Col·legi, 4 de
novembre de 1969

Joaquín Tornos Solano president del Col·legi de Metges de Barcelona (1970-1976), apareix el segon
per l’esquerra al costat de Salvador Gil Vernet, a la Clínica Barraquer

Llistat de candidatures
presentades a les
primeres eleccions a
la Junta Directiva del
Col·legi de Metges de
Barcelona el 1963

Reunió de la Junta Directiva de la “Sección
femenina de Asistencia Benefico-social”
del Col·legi de Metges de Barcelona el 1965

Actes d’inauguració del nou edifici del Col·legi al Passeig de la Bonanova, 47. Celebrat els dies 15 i 16 desembre de 1968
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En arrencar la dècada, el règim franquista mostra signes de col·lapse. I, malgrat això, són anys molt durs i de gran repressió política
davant la creixent força de la protesta social. Al Col·legi, el profes-

Segell de correspondència de 1970
el pas del castellà al català

sor Joaquín Tornos presideix la institució entre 1970 i 1976. En les
eleccions creix la participació, atesa la voluntat de canvi, amb prop
del 60% del cens.
També el context professional és tens. La desinversió en infraestructures sanitàries públiques té uns efectes dramàtics en un context de creixement poblacional. Són simptomàtiques les vagues
de metges, com ara la de l’Hospital Clínic o la dels metges MIR als
anys 1970. Les juntes de Tornos es debaten entre el continuisme i
una situació laboral dels metges complexa. Entre la funcionarització del SOE, la delicada situació del mutualisme i les necessites
quotidianes dels metges col·legials –metges jubilats, vídues, residències, guarderies, discapacitats-, la gestió resulta difícil.
El context social i polític aboca la situació al canvi. Altres institucions mèdiques també prenen aquest rumb. El Congrés de Metges i
Biòlegs que té lloc a Perpinyà el 1976 és una demostració de foment
d’una altra opció socioprofessional per al país. Els metges volen una
nova societat i volen participar en la seva construcció. La mort del
dictador Franco el 1975 acaba de precipitar els canvis, que tenen
lloc de manera lenta. El Col·legi prepara unes noves eleccions per a
1976 que han de ser les d’un nou període democràtic, amb diverses
candidatures i una altíssima participació. Guanya la candidatura
de Carles Pijoan, que ha de posar les bases d’un nou col·legi. S’inicia aleshores una catalanització de la institució i, sobretot, un nou
rumb molt més professional i de serveis administratius, tot creant
noves delegacions comarcals, seccions col·legials, comissions assessores, normes deontològiques, estatuts col·legials, etc.
Retalls de
diari sobre les
primeres eleccions
democràtiques a la
Junta de Govern del
Col·legi, 1976

Sobre aquests ciments, el nou col·legi de la democràcia, amb
les juntes presidides per Ramon Trias, Miquel Bruguera, Miquel
Vilardell i Jaume Padrós, basteix una institució de serveis professionals, aprofundint en nous reptes, com ara major protecció social, una cartera de serveis administratius i econòmics,
uns codis deontològics i una major projecció pública.

Assistents al Xè congrés Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Perpinyà el 1976

Visita de la Junta Directiva democràtica al Palau de la Generalitat de Catalunya, entre els
assistents es troba: Xavier Trias, Josep Laporte, Carles Pijoan, Jordi Pujol, Ramon Trias,
Antoni Mirada i Josep Curto, 1980
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