Ciència, salut,
persones i país...
el compromís
amb els ideals.

Josep Laporte i Salas

(Reus, 1922- Barcelona, 2005)

Reus: més que un lloc
de naixement
La petjada profunda de la infantesa a la capital del Baix Camp va lligar Josep Laporte a aquella ciutat
al llarg de tota la seva vida. L’any 1934 la família es trasllada a viure a Barcelona per raons laborals,
però mai no es va perdre el lligam amb els orígens.

Fotografies familiars a Reus, anys 1920 i 1930,
on apareix l’infant Josep Laporte acompanyat
del seu pare i les seves germanes, i tot jugant
amb la Teresa Giró a la casa de la platja a Salou.

Estudis de Medicina
a Barcelona, 1939-45
El batxiller Laporte es forma amb el mètode Montessori al Tècnic Eulàlia de Barcelona i acaba a l’Institut Peñaflorida de Sant Sebastià en el context difícil dels anys de guerra. I es gradua a la Universitat
de Barcelona que, després de viure anys científics i formatius esplendorosos, estava marcada per la
repressió i l’exili del seu professorat.
Els internistes dominen aleshores la vida social i professional de la medicina, sota el lideratge del professor Dr. Agustí Pedro Pons a l’Hospital Clínic, a la Facultat de Medicina i a altres institucions mèdiques. El llicenciat Laporte s’inicia en l’endocrinologia, en plena formació disciplinària i sota el paraigua
de la Clínica Mèdica dels internistes, al costat de Boi Danés i César Pérez-Vitoria. Aleshores, el professor Francisco García-Valdecasas li obre les portes del seu grup de recerca en farmacologia i Laporte
arrenca la seva tesi doctoral. Els ingressos econòmics, però, venen del seu treball com a inspector de
la Mutua General de Seguros i de les seves traduccions al castellà de llibres mèdics escrits en francès
i anglès.
El 1946 es casa amb Maria Jesús Rosselló i formen una família de cinc fills en els anys següents.

Només graduar-se a la Facultat de Medicina,
Laporte es va inscriure al Col·legi de Metges
de Barcelona i, poc després, va contraure
matrimoni amb Maria Jesús Rosselló.

Anys de formació:
recerca i assistència
La recerca sobre l’hormona tiroidal concentra la
investigació de Laporte a la Universitat de Barcelona. Es doctora el 1957 i rep el premi Marañón
de l’acadèmia mèdica de Madrid. A la càtedra de
farmacologia es desenvolupa aleshores un potent
equip de treball: Laporte, Josep A. Salvà, Josep
M. Massons, Pere Puig Musset i d’altres.
Alhora, l’assistència mèdica hospitalària porta
Laporte a dirigir el dispensari d’endocrinologia

de l’Hospital Clínic, adscrit a la càtedra de Clínica Mèdica del professor Dr. Joan Gibert Queraltó
a la Universitat de Barcelona.
S’interessa més per la recerca pura i passa el 1950
a treballar als laboratoris farmacològics comercials del Dr. Antoni Esteve Subirana.
I, ja a la dècada següent, completa una formació
especialitzada en farmacologia a Oxford (1962) i
a Milà (1966).

Càtedra de Farmacologia del Dr. Francisco García-Valdecasas a l’Hospital Clínic de Barcelona. D’esquerra a dreta, a primera fila: els metges J.A. CasellasBoix, A. Armengol, J.A. Salvà, G. Palacios, F. García-Valdecasas, P. Puig Muset, i J.M. Massons. A la segona: I. Estrada, T. Richou, J. Camps, J. Laporte, H. Badell,
S. Glanzman, J.M. Sabala, J. Coll, S. Garriga, Sr. A. Trias, Sra. M. Casellas. A la tercera: Sres. J. Pedrals i A. M. Ametlla, Sr. R. Krenn, Sra. A. Papiol, Sres. N.
Fernández, J. Kpaff, R. Ribot. J. García-Llauradó, David Tornos i Sr. E. Jofré. Barcelona, 30 octubre 1950.

El professor universitari
Des de la càtedra de farmacologia de GarcíaValdecasas, Laporte contribueix a definir els contorns de l’especialitat i la seva docència, al costat
de Salvà, Eduardo Cuenca i altres companys, amb
la publicació de les lliçons doctorals a la Patologia
farmacològica (1965) i les Bases farmacológicas
de la terapéutica medicamentosa (1969).
Entre el 1947 i el 1965 no hi va haver oposicions a
càtedra de farmacologia a cap universitat espanyola. Els deixebles de García-Valdecasas fan el
periple d’escalafó acadèmic per universitats perifèriques: Laporte ocupa les càtedres que deixa
Salvà, primer a Cadis (1969), segueix a València
(1969) i finalment, tots dos, a la Universitat Autònoma de Barcelona (1970). Allí, a la unitat docent
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Salvà
s’encarrega de la farmacologia experimental i
Laporte de la terapèutica i farmacologia clínica.

Imatges de diferents activitats
acadèmiques professionals en les
que va participar el Dr. Josep Laporte.
De dalt a baix: conversa entre els doctors
Josep Alsina, Antoni Esteve, Josep
Laporte i Pere Puig Muset a Montserrat,
1961; taula de la primera reunió anual
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
amb presència de Josep Alsina Bofill,
Josep Espriu Castelló, Agustí Pedro
Pons, Joan Gibert Queraltó i Josep
Laporte, a Barcelona, 1961; sessió mèdica
internacional amb els professors de
farmacologia E. Cuenca, J. A. Salvà,
M. Rocha Silva, F. García-Valdecasas,
Antoni Esteve i Josep Laporte,
a Barcelona, 1966.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya
i Balears
El compromís de Laporte amb el catalanisme es fa
palès sota la seva presidència de la centenària acadèmia mèdica entre els anys 1970 i 1974 i suposa
un punt d’inflexió continuat amb les juntes posteriors dirigides per Josep Alsina i Bofill i Oriol
Casassas fins als primers anys 1980.
El 1971, la secció estudiantil de l’Acadèmia, Joventut Mèdica, organitza una taula rodona sobre l’ús
del català com a llengua científica i impulsa una
comissió, amb Oriol Casassas com a secretari,
encarregada d’un diccionari senzill i breu, útil per
a tots els col·legues formats en llengua castellana.
El 1974 es publica el Vocabulari Mèdic que esdevé
una obra col·lectiva –hi van jugar un paper clau
Alsina Bofill, Casassas, Laporte i Joaquim Ramis,
i al seu costat el filòleg Ramon Aramon–, un diccionari amb les equivalències anglesa, francesa i
castellana dels termes corresponents en català i,
en definitiva, una primera eina per a revisar en
els anys següents el Diccionari de Medicina de
Manuel Corachan (1936).

Sessions i activitats de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, dirigides pel
Dr. Josep Laporte i amb presència a les taules d’Amadeu Foz, Xavier Trias
i Vidal de Llobatera, Oriol Casassas, Josep Alsina Bofill, Oriol Ramis, Ramon
Espasa, i d’altres personalitats de la cultura catalana de la dècada de 1970.

Universitat Autònoma
de Barcelona
Entre 1970 i 1976, el catedràtic Laporte consolida
la farmacologia clínica tot impulsant un equip
de professionals en el seu primer sexenni com a
catedràtic a Barcelona. En aquella escola es formen Sergi Erill, Patricio du Souich, Joan Ramon
Laporte i Jordi Camí, entre d’altres, que enforteixen l’especialitat a altres càtedres universitàries arreu d’Espanya, als laboratoris privats
com el dels Esteve i als serveis de farmacologia
clínica dels hospitals.
Són anys d’efervescència política antifranquista,
d’una universitat massificada, de participació en
l’Assemblea de Catalunya, de redacció del Manifest de Bellatera (1975) en defensa d’una universitat nova en una societat democràtica.

La crisi política es trasllada a la Universitat, amb
estatuts suspesos, claustres prohibits, prohibició
de parlar en català als claustres.
La situació canvia en morir Franco. El 1976 el
claustre decideix i els tres més votats són Laporte,
Jordi Nadal i Enric Casassas. El nou rector Laporte –el primer triat democràticament a Espanya
després de 1939– hi treballa a l’Autònoma fins
al 1980. Un any abans, la Facultat de Medicina
ja ha pogut deixar els prefabricats del Sant Pau
per tal d’establir-se a Bellaterra, si bé consolida
alhora un model formatiu clínic descentralitzat
en diversos hospitals. Laporte és recordat com
un rector demòcrata, tolerant, obert al diàleg i a
la col·laboració.

Un parell de moments emblemàtics en els inicis de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el primer rector de la mateixa, Dr. Josep Laporte, en ocasió del
doctorat honoris causa al Dr. Josep Trueta i Raspall (1976) al saló d’actes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acompanyat de la família del president
Josep Tarradellas (1977). Retalls de premsa de La Vanguardia que expliquen la fidelitat a l’obra del rector Laporte en mans del nou rector Antoni Serra
Ramoneda (1980) i els primers i complicats anys de la nova universitat (1993).

Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya
El maig de 1978 el Dr. Laporte llegeix el seu discurs d’ingrés com a
acadèmic numerari: “Passat, present i futur de la Farmacologia”,
contestat pel seu mestre el professor
Dr. Francisco García-Valdecasas.
En aquest diàleg es posa de manifest una comprensió de la farmacologia clínica plenament lligada
als diferents processos patològics i
fonamentada en la relació entre la
recerca, la prevenció i l’assistència
mèdiques.
El 1998 fa la lliçó inaugural del curs:
“La salut a Catalunya al tombant del
segle”. Una reflexió històrica que
explica els canvis al llarg del segle
XX, tot posant en valor el desplegament del mapa sanitari que s’havia elaborat sota la seva direcció,
tenint en compte les limitacions
pressupostàries, l’envelliment de
la població, les noves tecnologies i
els constants progressos científics i
tècnics com la informàtica, la genètica, la immunologia i tants d’altres, i donant molta importància al
finançament, a l’activitat preventiva i a la salut pública.
El Dr. Moisès Broggi plega el 1993
i Laporte és elegit president i reelegit el 1995 i el 1999 fins al 2002.
Sota el seu mandat s’aconsegueixen
acords que permeten una estabilitat financera institucional –Fundació Pere Virgili (1996)– i reformes
estructurals de l’edifici històric. La
institució es catalanitza, es revisen estatuts i reglaments i s’agilitza
l’activitat comunicativa dels acadèmics.

Sessió acadèmica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya sota la presidència del Dr. Josep
Laporte, amb intervencions del Dr. Jordi Sans Sabrafen i Dr. Francesc Domènech Torné.

Reunió a la sala de juntes de la Reial Acadèmia de Medicina on els seus membres, entre els quals
destaquen el Dr. Moisès Broggi i el Dr. Josep M. Massons, reten homenatge al president sortint
Dr. Josep Laporte (Barcelona, 2003).

Institut d’Estudis
Catalans
El 1979 Laporte és elegit membre de la Secció
de Ciències Biològiques d’aquesta institució. Les
seves múltiples activitats no li impedeixen col·laborar i donar suport a diferents iniciatives científiques, com ara els congressos de metges i biòlegs
de llengua catalana.
Torna amb força quan entre els anys 2002 i 2005,
any de la seva mort, és elegit per a presidir la institució. Des dels inicis, la seva presidència, fonamentada en una llarga experiència professional
i política, es va caracteritzar pel consens, l’acord,
l’escolta i el treball en equip
En aquest període va emetre dues declaracions
de gran rellevància, com ha assenyalat l’actual
presidenta, Teresa Cabré: d’una banda, sobre l’ús
social de la llengua catalana, en un context de
globalització i del pes hegemònic del castellà, tot
demanant més compromís i responsabilitat institucional i, també, de la ciutadania, la universitat i els professionals, sobretot dels àmbits de
la medicina i la jurisprudència. I, d’altra banda,
en el llibre Perspectives del segle XXI, recerca i
país. Es tracta de reflexions sobre la importància estratègica de la recerca per al país i, per això,
incorpora recomanacions al govern, per exemple, de fer polítiques per a millorar la qualitat del
tercer cicle i la seva internacionalització.

Acte de celebració de la connexió de l’Institut d’Estudis Catalans al Centre
de Supercomputació de Catalunya amb la presència de les autoritats
polítiques i culturals: Emili Giralt i Raventós, Josep Laporte i Salas, Antoni
M. Badia i Margarit, Joan Guitart i Agell i Macià Alavedra i Moner.

L’11è Congrés
de Metges i Biòlegs
de Llengua Catalana
Aquests congressos han estat organitzats per l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i la Societat Catalana de Biologia des del 1913 amb la voluntat de contribuir a l’edifici cultural de Catalunya. El de Reus,
celebrat el 1980, tenia lloc després del congrés organitzat a Perpinyà, el 1976, el de la represa, on s’establí a més una sòlida idea social sobre el significat de la salut.
El Dr. Laporte presideix l’Onzè Congrés a Reus, el 1980, on la biologia del càncer i el pes de la contaminació ambiental en la salut són els eixos científics de les ponències i les comunicacions. Anuncien,
de fet, aspectes fonamentals de la medicina actual: la recerca bàsica multidisciplinària i col·laborativa
i les relacions medi-salut-qualitat-de-vida i risc-prevenció-inversió. A més, el congrés evoca la figura
del metge i polític reusenc Jaume Aiguader Miró, tot fixant l’atenció en alguns dels seus objectes de
treball i projectes de vida per a Catalunya: el pes i paper de la política sanitària i de la salut pública, el
català com a llengua de ciència, la història de la lluita contra la malaltia i el foment de la salut.

Intervenció del President de l’onzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, Dr. Josep Laporte,
flanquejat pel Dr. Jordi Gol i Gorina i pel Dr. Joan Ramon Laporte.

Fotografia dels membres de la comissió gestora del congrés, a Reus. 1980.

Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social:
política sanitària
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1. Acte de signatura de l’acord de presa de possessió per part de la Generalitat dels recents traspassos de servei de l’Administració de l’Estat, 1980.
2. Inauguració del CAP de L’Hospitalet, 1981.
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3. Inauguració a càrrec de Josep Laporte de la cimera de departaments de Sanitat de les diferents comunitats autònomes, organitzada per la conselleria de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, 1983.
4. Taula de presidència de la Trobada de Regidors de la Sectorial de Sanitat de Convergència Democràtica de Catalunya a Bellaterra, 1984.

A 58 anys, Josep Laporte es presenta com a independent a les llistes de CiU al Parlament i esdevé diputat (1980). Jordi Pujol el nomena conseller
de Sanitat i Seguretat Social en dues legislatures
consecutives (1980-1984 i 1984-1988).
La Sanitat ja havia estat traspassada a la Generalitat en temps del seu antecessor, Ramon Espasa.
Laporte negocia el traspàs de la Seguretat Social,
que arriba el 1981 a partir de la transferència de
l’Instituto Nacional de Salud (INSALUD) –si bé
l’Estat manté la propietat del patrimoni traspassat– i l’Institut Nacional de Servicios Sociales
(INSERSO), però no de l’Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) –fet que va redundar en
un infrafinançament crònic del sistema. El triomf
del PSOE a les eleccions generals del 1982 suposa
un canvi en la gestió general del traspàs de competències quant als acords pactats amb la UCD.
Els serveis transferits són gestionats per l’Institut

Català de la Salut (ICS) i l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS), creats a finals de 1983.
Es tracta de la Conselleria amb més pressupost i
personal de la Generalitat. Quan tot estava per fer
en matèria sanitària i de serveis socials, les reformes engegades van partir d’una gran capacitat de
planificació. La gestió és complexa –exigeix una
gran activitat reguladora: una llei i un mapa de
serveis socials i quatre lleis, centenars de decrets
i milers d’ordres sanitàries i el desplegament del
mapa sanitari– i esdevé l’objectiu de crítica i atac
de l’oposició política durant tot el període. Mitjançant Direccions Generals i Instituts, Laporte lidera un equip excepcional de col·laboradors
que negocia, dialoga i pacta amb partits polítics,
sindicats, alcaldes i ajuntaments, ordes religiosos i patronals sanitàries, i col·legis professionals.
Laporte fa un treball extraordinari, consolidat
pels seus successors a la Conselleria.

L’acció política és intensa al llarg dels vuit anys
de desplegament del sistema sanitari català. La
creació de l’ICS, primera institució sanitària del
país, és la pedra angular. I també singular, doncs
és el principal proveïdor del Servei Català de
Salut, que finança i ordena el sistema.
El Mapa Sanitari de Catalunya de l’època del
conseller Espasa serveix com a punt de partença
d’una nova planificació sanitària basada en la
reforma de l’atenció primària, els hospitals i els
programes de salut públic. Aleshores, s’inventarien els recursos, es reforma el model de malalties de declaració obligatòria, s’inicia el registre
de certes malalties, s’elabora un sistema d’informació de l’alta hospitalària, s’avaluen les tecnologies sanitàries.
El traspàs de l’INSALUD suposa la transferència de sis residències –així s’anomenen els grans
hospitals franquistes, que ara canvien el nom– i
del concert amb 101 hospitals i clíniques d’arreu
de Catalunya. S’elaboren auditories arquitectòniques i assistencials que palesen greus dèficits
i que estableixen l’acreditació prèvia a la signatura del concert. La creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP) obliga a tots
els hospitals a una acreditació assistencial i, per
tant, a oferir un servei similar. Es creen, a més,
diversos programes de col·laboració i coordinació
entre hospitals: la donació de sang, els transplantaments i les emergències mèdiques. Als hospi-

tals de l’ICS s’introdueixen gerents professionals.
Laporte inaugura en aquest període 8 hospitals,
a Vic, Sabadell, Viladecans, Palamós, el Duran i
Reinals i el Germans Trias a Badalona. Els programes ALTEBRAT i ALPIR permeten crear
centres hospitalaris a Móra d’Ebre, Viella i àrees
geogràfiques fins aleshores negligides. L’acord
amb l’Asociación Española contra el Cáncer permet la cessió de l’Hospital Oncològic –el Duran
i Reynals– i la seva gestió integrada en la xarxa
pública. Finalment, arrenca una nova fórmula, el
consorci publicoprivat, que permet, en els casos
de Vic i Terrassa, que els vells hospitals i els seus
equips gestionin els nous centres heretats de l’INSALUD.
La reforma de l’Atenció Primària s’inicia el 1985 i
permet crear centres assistencials arreu del país,
gestionats per l’ICS . Laporte inaugura en aquest
període 34 CAP. Aleshores, també s’implanta
progressivament la Història Clínica d’Atenció
Primària, fins llavors inexistent, i el control farmacològic.
La creació del programa Vida als Anys i altres
programes sectorials, com les accions de promoció de la salut –vacunes, exàmens de salut, glopeigs de fluor– i com el pla de lluita contra la drogodependència i la primera campanya antitabac,
mostren la preocupació per problemes de gran
abast social en el marc d’una política de salut
basada en la idea de la prevenció.
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1. Visita d’autoritats a les les obres de construcció de l’hospital de Can Ruti a Badalona, 1981.
2. Visita oficial de les autoritats de la Generalitat de Catalunya a Balaguer amb motiu de la inauguració de la Residència Geriàtrica Sant Domènec, 1982.
3. Visita al Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, 1980.
4. Signatura de les ordres per les quals es creen els programes sectorials d’atenció oncològica, assistència integrada dels malats d’insuficiència renal crònica i
de promoció de la transfusió sanguínia a Catalunya, 1982.
5. Reunió dels membres de la Conselleria de Salut i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya.
6. Inauguració del nou servei de radiologia de l’ambulatori de Sant Feliu de Llobregat, 1988.

Conselleria
d’Ensenyament:
polítiques
educativa
i científica
Jordi Pujol nomena Laporte com a conseller d’Ensenyament entre els anys 1988 i 1992. És una conselleria que inclou des de la primària als ensenyaments universitaris. En aquest període Laporte
intenta fer compatible el sistema públic d’educació
primària i secundària amb l’ensenyament privat,
que compta amb una llarga tradició a Catalunya.
I, alhora, aprofundir les bases del model educatiu d’immersió lingüística i a l’ús del català com
a llengua vehicular educativa i, per tant, d’aprenentatge, d’acollida, d’igualtat d’oportunitats i de
cohesió social.
Quant a l’ensenyament superior, fomenta la
creació de noves universitats públiques arreu del
territori: Pompeu Fabra (1990) i Rovira i Virgili
(1991), Girona (1991) i Lleida (1991), tot responent
a les necessitats territorials en matèria de descentralització i mirant de fer front als problemes
d’una societat amb noves demandes de competència professional en el mercat de treball i amb
uns estudis universitaris amb milers d’alumnes,
desenes de graus, transformats per les noves tecnologies, etc.
Jordi Pujol el nomena Comissionat per a Universitats i Recerca entre els anys 1992 i 1995. Es tracta dels anys que tenen lloc els primers passos per
tal de crear una conselleria dedicada de manera
exclusiva a les polítiques relacionades amb l’ensenyament universitari i la investigació científica. En aquest període impulsa també la creació
de la Universitat Oberta de Catalunya (1994).
Retalls del diari La Vanguardia sobre iniciatives,
campanyes i actuacions en matèria de política
educativa i científica engegades per la Conselleria
d’Ensenyament dirigida per Josep Laporte.

Fundació de Gestió
de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Entre els anys 1995 i 2002, Laporte presideix la
Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. En aquest període participa en el disseny del nou centre hospitalari, que ha de posar fi
a l’etapa prèvia a l’hospital modernista (1920/292009). Té lloc la creació de la Fundació Laporte (1999), que dirigeix el metge-pacient Albert
Jovell i que desenvolupa una tasca fonamentada
en l’humanisme mèdic, amb iniciatives dirigides
a professionals de la salut i ciutadans amb l’objectiu de millorar l’accés i generació de coneixement.
A partir d’aquesta iniciativa s’impulsa també la
creació de la Biblioteca Josep Laporte (2000) a la
Casa de Convalescència rehabilitada al mateix

recinte modernista, en reorganitzar els espais
hospitalaris i mirar de fusionar les biblioteques
de l’hospital, de la unitat docent universitària i
del centre de documentació de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques. Les dificultats del projecte
van limitar la selecció de materials als posteriors
a 1980, tot destacant la creació d’una biblioteca
digital en biomedicina.

Retalls del diari La Vanguardia sobre activitats
desenvolupades a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau sota la presidència de la fundació
gestora dirigida per Josep Laporte.

Cloenda
El 15 de febrer de 2005 Josep Laporte pateix un
infart quan es trobava al Palau de la Generalitat, on havia de participar en la presentació d’un
informe sobre el canvi climàtic juntament amb
el conseller en cap, Josep Bargalló. Poc després
mor a l’Hospital Clínic.
En el seu comiat, el president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, ha destacat que Laporte pertanyia a una generació que “mai no va perdre l’esperança que aquest país havia de canviar, com
efectivament així va ser” i que “el doctor Laporte formava part d’una generació que havia viscut
dues guerres i, en canvi, encara tenia el somriure,
la gentilesa i la bona educació pròpia d’una gent
que no va perdre l’esperança”.
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En l’acte d’investidura com a doctor honoris causa de la UOC (2003), Laporte fa una reflexió
final sobre la salut: “Les condicions de vida de
les persones, el grau d’escolarització i el nivell de
desenvolupament són els principals factors que
influeixen en la morbiditat i la mortalitat de les
poblacions. Tot i que la medicina ha assolit fites
espectaculars i al món desenvolupat s’han eradicat pràcticament les infeccions tradicionals, han
aparegut noves afeccions –com ara noves infeccions, malalties degeneratives o l’obesitat– provocades pels anomenats factors de risc, els quals
estan directament relacionats amb els hàbits de la
nostra societat (vida sedentària, consum de drogues...). En el futur, l’increment de la mortalitat
derivada dels factors de risc, l’envelliment de la
població i les conseqüències del procés de mundialització actual, apunten a un panorama no gaire encoratjador”.
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Multitudinària assistència al funeral
del Dr. Josep Laporte, notícia i necrològica
publicades a La Vanguardia del 18 de febrer
de 2005.

Ciència, salut, persones
i país... el compromís
amb els ideals.
Josep Laporte i Salas
(Reus, 1922- Barcelona, 2005)
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