
FOLCH I TORRES, LLUÍS M. - Barcelona, 1878-1946.
Historiador, crític d'art, periodista i pedagog.
Col.laborà en l'obra de Protecció de Menors, i per
primera vegada en el país, estudià psicològica-
ment els nens asilats (1914). Director dels Serveis
del Tribunal Tutelar de Menors (1921-1931).
Fundador i director de l'Institut Torremar a Vi-
lassar de Dalt (1928-1946), amb col.laboració de
Claudi Bassols i Iglesias i posteriorment de Lluís
Folch i Camarasa.

FRANCÈS I ANTONÍN, JOSEP MARIA - Barcelona, 5-8-1930/
21-6-1971. Llicenciat en medicina (1953) i docto-
rat (1961) a Barcelona i a Zuric. Amplià estudis a
Suïssa amb els professors Fanconi i Prader. Pro-
fessor adjunt de la Cátedra de Pediatría de Bar-
celona. Membre fundador del «Pediatric Endo-
crinology Club», del qual fou designat president
per a l'any 1972, que no pogué ocupar per la seva
prematura mort. Destacà principalment per la
seva dedicació a l'endocrinologia infantil.

FRIAS I ROIG, ALEXANDRE - Reus, 20-8-1878 / 26-2-1963.
Llicenciat en medicina a Barcelona (1902) i doc-
torat a Madrid (1918). Primer metge dels Països
Catalans que detectà i tractà casos de Kala-Azar.
L'any 1919 fundà i dirigí l'Institut de Puericultura
de Reus fins a la seva mort. Creà el Laboratori
Municipal de Reus. Fundà i dirigi la revista
«Puericultura». Organitzà colònies escolars i des-
envolupà una intensa difusió de la puericultura.
L'any 1945 dirigia el departament de pediatria de
l'Hospital de Sant Joan de Reus. En reconeixe-
ment a la seva tasca ingressà en l'Ordre Civil de
Sanitat, fou membre de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona i rebé la medalla d'Or de
Reus, entre d'altres homenatges.

GALLART I CATALÀ, ALFRED - Barcelona, 24-2-1936. Lli-
cenciat en medicina (1960) i doctorat (1975) a
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Barcelona. Inicià la pràctica de la pediatria a
l'Hospital de Mitra. Sra. de Mar amb Sala Gina-
breda i la neonatologia al Centre de Prematurs de
la Casa de Maternitat amb Joan Pérez del Pulgar.
Assistent des de 1966 a la Clínica Infantil de l'Hos-
pital de la Vall d'Hebron ha estat cap clínic de
neonatologia i de medicina, professor (1971-
1986), professor titular (1986-1990) i catedràtic
(1990-continua).

GINÉ I PARTAGÀS, JOAN - Pla de Cabra (Alt Camp), 18-
11 -1836 / Barcelona, 27-2-1903. Catedràtic de
Santiago de Compostela (1866); de Patologia
Quirúrgica de Barcelona (1871), on ensenyava
simultàniament dermatologia i sifiliologia. Degà
de la Facultat de Medicina (1892 - 1903). Introduí
la Història de la Medicina i altres novetats en la
llicenciatura. Iniciador i protector d' «El Labora-
torio». Fundà i dirigí «La Revista Frenopática de
Barcelona» i «La Independencia Médica» (1969),
on defensà les seves teories organicistes, positivis-
tes i de defensa d'un ensenyament universitari
millor.

GODAY I CASALS, SALVADOR - Mataró 15-1-1894 / Bar-
celona 14-3-1960. Llicenciat en medicina a Bar-
celona (1917). Desenvolupà gran part de la seva
tasca professional a la Casa de Maternitat i fou un
dels metges que influïren en la seva modernització
i obertura. Juntament amb Joan Casasayas i Au-
gust Brossa foren els iniciadors de la Societat
Catalana de Pediatria, de la qual fou bibliotecari
en la primera Junta de Govern (1926-1928) i pre-
sident els atzarosos anys de la Guerra Civil..Pu-
blicà diferents treballs sobre nutrició i trastorns
digestius infantils, hospitalització infantil, i qües-
tions legals i jurídiques dels infants abandonats.

GONZÀLEZ PRATS, ANTONI - Almeria, maig-1863 / Bar-
celona, 20-9-1920. Llicenciat en medicina a Gra-
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nada (1882) i doctorat a Madrid (1883). Catedràtic
de Patologia i Clínica Mèdica de Granada (1898),
passà a ser-ho de Pediatria a Cadis (1900). En
quedar vacant la càtedra de Patologia i Clínica
Mèdica de Barcelona, en morir Bartomeu Robert,
passà a ocupar-la (1902). President de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, regidor de
l'Ajuntament de Barcelona i un dels fundadors de
la Casa de Lactància.

GUBERN I SALISACHS, LLUÍS - Barcelona, 21-4-1907 / 2-3-
1984. Llicenciat en medicina a Barcelona. Cirur-
già pediàtric de l'Hospital de Nens Pobres. Pro-
fessor adjunt de la Càtedra de Pediatria de
Barcelona (1944); cap de servei de Cirurgia de
l'Institut Corachan (1944); cirurgià del Servei de
Pediatria de la Casa de Maternitat (1947). Inte-
ressat per malformacions congènites, creà un
servei especialitzat en l'Hospital de Nens Pobres.
Vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria
(1958-1959) i president (1967-1971).

GUERIN, CAMILLE - Poitiers, 22-12-1872 / París, 9-6-
1961. Metge i veterinari. President de les Acadè-
mies de Medicina i de Veterinària de França, i cap
dels Serveis Honoraris de l'Institut Pasteur. Jun-
tament amb Albert-Léon Calmette preparà el
1921, el primer vaccí antituberculós amb bacil
tuberculós atenuat, el vaccí B.C.G.

GUERRA I ESTAPÉ, JAUME - Barcelona, 21-1-1869 / Ba-
dalona, 26-1-1947. Estudià ciències físiques i
químiques i posteriorment medicina a Barcelona
(1883). Professor auxiliar de la Facultat de Medi-
cina; director de la Casa-cuna del Nen Jesús del
carrer Montcada de Barcelona (1892). President
de la Lliga Barcelonina d'Higiene Escolar. Fou un
dels responsables de l'organització dels Congres-
sos de Metges de Llengua Catalana, del primer
(1913) dels quals fou vicepresident. Fundà i dirigí
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la «Revista de Enfermedades de la infancia». De-
dicà una important part del seu treball a la medi-
cina del treball, pel qual se'l coneix com un dels
seus capdavanters a Catalunya.

GUILERA I MOLAS, BOI - El Prat del Llobregat (Baix
Llobregat), 16-10-1876 / Barcelona, 1947. Espe-
cialitzat en ginecologia i obstetricia. Metge de la
Casa de Maternitat a partir de 1916, en fou di-
rector posteriorment, iniciant una nova etapa de
reestructuració i modernització que donà uns
nous aires a la Institució.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, RAFAEL - Cadis, 21-5-1940. Llicen-
ciat en medicina a Cadis (1965) i doctorat a Bar-
celona (1978). Professor ajudant de Pediatria a la
Càtedra de Barcelona (1970-1982), professor ti-
tular (1982-1987) i catedràtic (1987-continua).
Cap de la Subdivisió de Pediatria de l'Hospital
Clínic de Barcelona. President de la Secció de
Neonatologia de l'Associació Espanyola de Pe-
diatria. Ha publicat un gran nombre de treballs
científics i és autor i coautor de diferents tractats
de Pediatria. Tresorer de la Societat Catalana de
Pediatria (1976-1978).

LETAMENDI I MANJARRÉS, JOSEP DE - Barcelona, 11-3-
1828 / Madrid, 6-7-1897. Catedràtic d'anatomia de
Barcelona (1857). Anatomista remarcable, derivà
a cirurgià i es pot considerar el mestre de Salva-
dor Cardenal. Home de personalitat polifacètica
cultivà la música, la filosofia, la pintura i la poe-
sia. Molt vinculat a la Renaixença, presidí els Jocs
Florals del 1872. Fou el capdavanter del vitalisme
i del neohipocratisme; obstaculitzà la introducció
de la medicina organicista i s'oposà al positivisme
filosòfic i a l'evolucionisme biològic. L'any 1878
passà a Madrid com a catedràtic de patologia ge-
neral, on arribà a degà de la Facultat de Medicina.
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LEY I PARDELL, GERARD - Tübingen (Alemanya), 23-7-
1937. Llicenciat en medicina a Barcelona, s'espe-
cilitzà en pediatria amb Josep Llorens a l'Hospital
de Ntra. Sra del Mar i posteriorment a l'Hospital
de Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualment és
cap del Departament de Pediatria de l'Hospital de
Hameln (Alemanya).

LLORENS I TEROL, JOSEP - Barcelona, 9-11-1930. Lli-
cenciat en medicina (1955) i doctorat (1973) a
Barcelona. Metge de l'Hospital de Ntra. Sra. de
Mar des de 1955, cap de Servei de Pediatria (1975-
1992). Professor adjunt de Pediatria a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (1973-1975), agregat
(1975-1982), catedràtic interí (1982-1990) i pro-
fessor titular (1990-continua). Vicedegà de la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat Autònoma
(1978-1984), vicerector (1986-1990) i director del
Departament de Pediatria, Ginecologia i Obste-
trícia (1992-continua). Autor i coautor de nom-
brosos llibres, opuscles i treballs de pediatria.
Membre de diferents Comitès Internacionals. Di-
rector del «Butlletí de la Societat Catalana de Pe-
diatria» (1966-1976).

LUCAYA I LAYRET, XAVIER - Barcelona, 5-11-1939. Lli-
cenciat en medicina i especialitzat en pediatria a
Barcelona i en diagnòstic per la imatge a l'Hos-
pital Infantil de Cincinnati (EUA). Cap de Servei
de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge de la
Clínica Infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Membre d'Honor de la Societat Nord-Americana
de Radiologia Pediàtrica. President de la Societat
Europea de Radiologia Pediàtrica. President de la
Societat Catalana de Pediatria (1984-1988).

MARQUÉS I GUBERN, ALFRED - Barcelona, 27-6-1932.
Llicenciat en medicina (1956) a Barcelona. Espe-
cialista en cirurgia pediàtrica. Metge adjunt del
Servei de Malformacions congènites de l'Hospital
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de Nens de Barcelona i del Departament de Ci-
rurgia infantil de l'Hospital Materno-infantil de la
Vall d'Hebron del qual ha estat cap d'Estudis. Se-
cretari (1984-1987) i president (1992-continua) de
la Societat Espanyola de Cirurgia Pediàtrica. Se-
cretari del 1 er. Congrés de Pediatres de Llengua
Catalana (Girona, 1978). Vicepresident de la So-
cietat Catalana de Pediatria (1976-1978).

MARTÍ I HENNENBERG, CARLES - Reus, 8-4-1942. Llicen-
ciat en medicina (1965) i doctorat (1971) a Bar-
celona. Especialitzat en pediatria, amplià estudis
durant quatre anys a l'«Hópital des Enfants Ma-
lades» de París, amb Pierre Royer i posteriorment
amb Melvin Grumbach a la Universitat de Cali-
fòrnia (San Francisco). Membre del Consell d'Ad-
ministració del Centre Internacional de la Infàn-
cia, de París. Adjunt a la Clínica Infantil de la Vall
d'Hebron de Barcelona (1973-1982). Cap de Servei
de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Reus
(1982-continua). Professor titular de Pediatria
(1982-continua). Vocal de la Societat Catalana de
Pediatria (1983-1986) i vicepresident primer
(1988-1992).

MARTÍ I JULIÀ, DOMÈNEC - Barcelona, 1-6-1861 / 20-6-
1917. Es dedicà a la psiquiatria; dirigí l'Institut
Frenopàtic de les Corts (Barcelona) i presidí la
Societat de Psiquiatria i Neurologia. Fou cofun-
dador i president de la Joventut. Federalista de
Catalunya; presidí la Unió Catalanista (1903-
1906). Participà en el primer Congrés Universitari
Català (1903), on donà unes normes sobre l'orga-
nització de la Universitat a Catalunya. Formà part
del Consell Executiu de la Solidaritat Catalana.

MARTÍNEZ I CALLÉN, RAMON - Barcelona, 8-5-1923. Lli-
cenciat en medicina a Barcelona (1948). Professor
de Puericultura Social i Medicina i Higiene a
l'Escola Catòlica d'Assistents Socials de Barcelona

287



(1949-1973). Director de l'Institut Ortopedagògic
de l'Hospital del Nen Déu i director adjunt del
mateix hospital. Director mèdic de l'Escola Mu-
nicipal de deficients de Vil.la Joana (1972-1979).
Coautor d'El vostre fill. Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona (1979-1983). President de les comis-
sions de Cultura i Ensenyament de la Diputació de
Barcelona (1979-1987). Director General de Ges-
tió de professorat i Centres Docents de la Gene-
ralitat de Catalunya (1989-1993). Bibliotecari
(1961-1963) i vicepresident (1974-1976) de la So-
cietat Catalana de Pediatria.

MARTÍNEZ I GARCIA, PERE - Barcelona, 27-5-1897 / 17-
12-1971. Llicenciat en medicina a Barcelona
(1920). Professor auxiliar de la Càtedra de Pedia-
tria de Barcelona. L'any 1922 guanyà la plaça de
director del Servei de Medicina de la Infància de
l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. L'any 1932
catedràtic de Pediatria de Salamanca, passà tot
seguit a la Universitat Autònoma de Barcelona,
però fou separat de la docència o ficial en finalit-
zar la Guerra Civil (1939). S'incorporà al cap d'un
temps a la càtedra de Pediatria de Cadis, però li
fou impedit el seu trasllat a Barcelona. Posterior-
ment la Universitat de Navarra sol•licità els seus
serveis. Fou un dels fundadors de la Societat Ca-
talana de Pediatria, ocupant la vicepresidència
(1926-1931) i posteriorment la presidència (1935-
1936).

MARTÍNEZ MORA, JOAN - Almeria, 25-12-1924. Llicen-
ciat en medicina (1949) i doctorat (1976) a Bar-
celona. Fundador de la Secció d'Oncologia Pe-
diàtrica de l'Associació Espanyola de Pediatria i
president (1982-1987). Membre numerari , vocal
de la Junta (1982-1984) i del Comité Científic
(1984-1987) de la «International Society of Pe-
diatric Oncology». Cap del Servei de Cirurgia
General a l'Hospital de Nens Pobres (1961-1966).
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Cap de Secció de la Clínica Infantil de la Vall
d'Hebron (1966-1980). Cap de Servei de Cirurgia
Pediàtrica de l'Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona (1980-continua). Tresorer (1961-1963),
secretari (1967-1971) i vicepresident (1977-1979)
de la Societat Catalana de Pediatria.

MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉS - Barbastro, 27-10- 1861 /
Barcelona, 26-7-1946. Estudià medicina a Sara-
gossa. L'any 1888 obtingué la càtedra de Malalties
dels nens de Granada i passà l'anv 1892 a la de
Barcelona que regentà fins a la seva jubilació l'any
1931. L'any 1912 en fundar-se la «Sociedad Es-
pañola de Pediatría», en fou el primer president.
Organitzà i presidí el primer Congrés Espanyol de
Pediatria celebrat a Ciutat de Mallorca. Fou Degà
de la Facultat de Medicina i posteriorment Rector
de la Universitat a Barcelona. Fundà i dirigí la
revista «Medicina de los niños» (1900-1936). Molt
identificat amb els cercles governamentals cen-
trals fou delegat espanyol en diferents congressos
i reunions internacionals.

MIRA I LÓPEZ, EMILI - Santiago de Cuba, 24-10-1896 /
Rio de Janeiro, 16-2-1964. Cap de secció de Psi-
cologia de l'Institut d'Orientació Professional i
director (1926-1939). Director-Consultor de l'Ins-
titut Pere Mata, de Reus. Director de L'Institut Psi-
cotècnic de la Generalitat de Catalunya. Director
del Centre d'Orientació i Selecció Professional de
l'Escola del Treball de Barcelona. Catedràtic de
Psiquiatria de Barcelona. Juntament amb Alfred
Strauss, Jeroni de Moragas i A. Azoy, inaugurà la
primera clínica de conducció infantil, instal.lada
als Països llatins, anomenada «La Sageta». S'exilià
en finir la Guerra Civil i treballà com a professor
en diferents països sud-americans.

MIRALBELL I ANDREU, ENRIC - Barcelona, 11-3-1924.
Llicenciat en medicina (1947) i doctorat (1968) a
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Barcelona. Assistent al Departament de Pediatria
de l'Hospital Clínic de Barcelona (1947-1954).
Treballà en els Serveis de Pediatria de l'Ajunta-
ment i del Bisbat de Barcelona. Director del Sa-
natori Antituberculós de Sant Andreu de la Barca
(1953-1955) i del Servei de Pediatria de l'Hospital
del Nen Déu (1955-1961). Delegat de Sanitat i
Assistència Social de l'Ajuntament de Barcelona
(1961-1972). Cap dels Serveis de Pediatria de
l'Ajuntament de Barcelona (1974).

MIRALBELL I CENTENA, MANUEL - Blanes, 13-8-1896 /
Barcelona, 12-7-1978. Llicenciat en medicina a
Barcelona (1918). S'especialitzà en pediatria. Fou
un dels primers pediatres que administrà el vaccí
B.C.G. en un dels dispensaris de la Lluita contra la
mortalitat infantil. Vicepresident de la Societat
Catalana de Pediatria (1932).

MIRAPEIX I TURC, RAMIR - Saragossa, 22-9-1922. Lli-
cenciat en medicina (1944). Especialitzat en pe-
diatria amb el professor Guillermo Arce a San-
tander (1947). Col.laborador de la Càtedra de
Pediatria de Barcelona (1947 - 1960). Professor de
l'Escola de Puericultura de Barcelona (1970-
1985). Vocal de la Societat Catalana de Pediatria
(1953 - 1955).

MORAGAS I GALLISSÁ, JERONI DE - Barcelona, 9-7-1901 /
23-5-1965. Llicenciat en medicina (1926). Pediatre
a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, aviat es
decantà cap a l'estudi de les malalies neurològi-
ques i mentals infantils, així com de la seva edu-
cació. Amb Emili Mira, Alfred Strauss i A. Azoy
fundà el 1934 «La Sageta», institució d'orientació
psicològica infantil capdavantera en la seva època
i clausurada a la fi de la Guerra Civil. Fundà
(1940) l'Institut de Pedagogia Terapèutica que
dirigí fins la seva mort. Fou catedràtic de Psico-
logia de la infància a la Universitat de Barcelona,
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on féu un excellent mestratge. Té també una ex-
cel.lent producció literària. President de la So-
cietat Catalana de Pediatria (1948-1950).

MORALES I FOCHS, LLUÍS - Barcelona, 1-5-1942. Llicen-
ciat en medicina (1965) i doctorat (1980) a Bar-
celona. Director mèdic (1987-1990) í cap de Servei
de Cirurgia Pediàtrica (1979-continua) de l'Hos-
pital Clínic de Barcelona i cap de Servei de Ci-
rurgia Pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de
Déu (1991-continua). Professor titular de Pedia-
tria (1988-continua). Vicepresident de la Societat
Catalana de Pediatria (1988-1992).

NUBIOLA I ESPINÓS, PERE - Barcelona, 5-8-1878 / 29-1-
1956. Professor auxiliar d'Obstetrícia de Barcelo-
na (1903), i catedràtic (1916-1948). President i
fundador de l'Institut Mèdico-farmacèutic. Degà
de la Facultat de Medicina (1934 i a l'acabar la
guerra civil). Amb ell s'inicià l'obstetrícia pròpia-
ment científica als Països Catalans i fou el mestre
de l'obstetrícia catalana. És autor de diferents lli-
bres de la seva especialitat, a més d'altres en col-
laboració amb pediatres. Menció especial Per a
quan s'és mare, llibret d'educació popular de gran
difusió i que fou editat en castellà, en prohibir-se
l'edició catalana després de la Guerra Civil.

OBIOLS I ARDERIUS, PERE - Barcelona, 28-2-1949. Lli-
cenciat en medicina a Barcelona (1971). Cap de
Servei de Cirurgia Pediàtrica a la Clínica del Nen
Jesús del Consorci Hospitalari del Parc Taulí de
Sabadell (1986-continua). Primer president de
Joventut Mèdica del Vallès Occidental i de Bar-
celona (1968-1970). Vocal de la Societat Catalana
de Pediatria (1976-1978 i 1983-1987).

OLIVÉ I BADOSA, ANDREU - Barcelona, 14-4-1912 / 12-12-

1988. Llicenciat en medicina a Barcelona, s'espe-
cialitzà en pediatria i treballà a l'Hospital de Sant
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Pau. És autor de moltes publicacions de l'espe-
cialitat. Vocal (1949-1951), tresorer (1951-1952) i
vicepresident (1960-1962) de la Societat Catalana
de Pediatria. Director del «Butlletí de la Societat
Catalana de Pediatria» (1952-1959).

OPPENHEIMER SPRINGER, WALTER - Darmstadt (Hessen,
Alemanya), 13-11-1909 / Barcelona 26-11-1966.
Arribà a Barcelona al voltant del 1931, on estudià
medicina i es llicencià a Madrid (1941). Cap de
laboratori de la càtedra de Pediatria i professor
adjunt de la de Fisiologia de la Universitat de
Barcelona. Fou un dels pioners del tractament de
les deshidratacions en els lactants amb plasma
humà i amb succedanis, així com l'estudi, la tèc-
nica i el tractament de les incompatibilitats san-
guínies Rh materno-fetals.

ORTEGA ARAMBURU, JOAN-JOSEP - SantaCara (Navarra),
27-2-1936. Llicenciat en medicina (1960) i docto-
rat (1962) a Barcelona. Especialista en pediatria
(1964) i en hematologia (1970). Format amb Pere
Farreras, W. Oppenheimer i Ricard Castillo. Ad-
junt del Departament de Pediatria de l'Hospital
Clínic (1963-1966). Especialitzat en hematologia
pediàtrica, ha estat fundador i cap de la Unitat
d'Hematologia Clínica i de la Secció d'Hematolo-
gia Pediàtrica (1971-continua) de l'Hospital Ma-
terno-Infantil de la Vall d'Hebron; membre (1988-
continua) i president (1990-1992) del Consell
assessor de la Generalitat de Catalunya per al
trasplantament de medul.la òssia (1990-1992) i
iniciador d'aquest tractament (1984). Fundador,
conseller i coordinador de diferents programes i
protocols per al tractament d'hemopaties malig-
nes (1978-1992). Fundador i president (1977-
1985) de l'Associació Espanyola d'Hematologia i
Hemoteràpia. Professor de l'Escola Professional
de Pediatria de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (1969-1982) i professor associat (1989-
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continua). President de la Societat Catalana d'He-
matologia (1985-1987) i vicepresident de la So-
cietat Catalana de Pediatria (1981-1985).

PADULLÉS I SANTACREU, JOSEP - Mollerussa, 9-7-1932 /
Barcelona, 22-8-1982. Llicenciat en medicina a
Barcelona (1965). Metge resident, adjunt i cap de
Servei de Medicina de la Clínica Infantil de
l'Hospital de la Vall d'Hebron. Un dels impulsors
de l'estudi i tractament de l'oncologia infantil.
Formà part de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica del
mateix hospital. Vicesecretari de la Societat Ca-
talana de Pediatria (1973-1975).

PASCUAL I BUSQUETS, POMPEU - Girona, 17-11-1930. Lli-
cenciat en medicina a Barcelona (1953). Especia-
litzat en pediatria, ha estat Puericultor de l'Estat
(1955), vicepresident del 2on. Congrés de Pedia-
tres de Llengua Catalana (1981-Ciutat de Mallor-
ca) i president del 3er. (1984-Andorra la Vella).
Vocal de la Junta de Govern de la Societat Cata-
lana de Pediatria (1959-1961, 1978-1979) i vice-
president (1980-1984). La seva acció cívica l'ha
portat a ser regidor de l'Ajuntament de Girona
(1987-1989), diputat al Parlament de Catalunya
(1984-1988) i delegat territorial de sanitat a Gi-
rona (1988 i continua).

PASCUAL I CARBÓ, POMPEU - Cassà de la Selva (Gironès),
15-6-1897 / Girona, 14-3-1977. Llicenciat a la Fa-
cultat de medicina de Barcelona, (1920). Metge de
la Casa de Maternitat de Barcelona, professor de
puericultura a l'Escola d'Infermeres de Santa Ma-
drona i de la Mancomunitat de Catalunya. L'any
1923 s'establí a Girona on tingué una intensa vida
professional: cursos de puericultura a l'escola de
Mestres de Girona; cap del servei infantil de la
Beneficiència Municipal; creà una sala de nens a
l'Hospital de Santa Caterina, etc. Tingué, a més,
una activitat cívica important que l'obligà a exi-
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liar-se a la fi de la Guerra Civil. Al seu retorn ----el
1949— li fou prohibit qualsevol acte públic.

PEDRO I PONS, AGUSTÍ - Barcelona,9-5-1898 / 17-3-1971.
Catedràtic de Patologia i Clínica Mèdiques de
Barcelona (1927-1968), president de l'Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
(1939-1958), de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona (1957-1971), degà de la Facultat de
Medicina (1954-1957). Creador d'una important
escola de medicina interna. Fou el metge pràctic
de més prestigi com a internista i consultor de
Catalunya, durant molts anys.

PÉREZ DEL PULGAR MARX, JOAN - Montevideo (Uru-
guay), 14-5-1920. Llicenciat en medicina (1947) i
doctorat (1983) a Barcelona. Especialitzat en pe-
diatria i puericultura a Barcelona i en prematuri-
tat i nadons d'alt risc a l'hospital «Cornell Uni-
versity» (Nova York). Director mèdic de l'Institut
de Prematurs i Patologia Neonatal i posteriorment
de l'Institut de Pediatría i Puericultura de la Casa
de Maternitat. President de la Secció de Neona-
tologia i Medicina Perinatal de l'Associació Es-
panyola de Pediatria. És membre de diferents or-
ganitzacions internacionals de pediatria de les
quals ha rebut nomenaments honorífics.

PÉREZ I SOLER, AGUSTÍ - Barcelona, 7-6-1913. Llicen-
ciat en medicina (1936) a Barcelona i doctorat a
Madrid (1956). Metge del Servei de Pediatria de
l'Hospital Clínic (1940-1955), del qual fou Cap de
la Secció d'Infeccions i anatomopatòleg del Servei.
Assistent de l'Hospital de Sant Pau, es formà en
anatomia patològica en el seu laboratori de can-

cerologia (1934-1936), treballà en el Departament
de Pediatria (1935-1936) i en fou Director (1973-
1977). Professor de l'Escola Departamental de
Puericultura i Catedràtic de Pediatria contractat
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
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col.laborat durant 20 anys amb la Clínica Pedià-
trica de la Facultat de Medicina de Montpeller
(Prof. Roger Jean). Secretari (1949-1952) i vice-
president (1966-1968) de la Societat Catalana de
Pediatria.

PI I SUNYER, AUGUST - Barcelona, 12-8-1879 / Mèxic,
D.F., 12 - 1 - 1965. Catedràtic de Fisiologia de Sevilla
(1904), restà a Barcelona en comissió de serveis.
Encarregat de la càtedra de Fisiologia de Barce-
lona (1914) i posteriorment nomenat oficialment
catedràtic (1916). Director de l'Institut de Fisio-
logia (1920-1939). S'hagué d'exiliar al final de la
Guerra Civil. En terres americanes continuà el seu
mestratge com a professor de biologia i bioquí-
mica. Formà part del Patronat Universitari que
elaborà l'Autonomia Universitària.

PI I SUNYER, JAUME - Roses (Alt Empordà), 6-1-1851 /
16-4-1897. Fou successivament metge de l'Hos-
pital de la Santa Creu, professor clínic de la Fa-
cultat i catedràtic de Patologia General (1883).
Fou un revulsiu ideològic molt important entre els
medis mèdico-científics catalans i donà un impuls
decisiu a l'ensenyament clínic.

PICAÑOL I PEIRATÓ, JOAN - Manresa, 23-4-1921. Llicen-
ciat en medicina a Barcelona. Especialitzat en ci-
rurgia pediàtrica al costat d'Emili Roviralta (Bar-
celona) i Denis Browne (Londres). Cap de la Unitat
de Cirurgia pediàtrica de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (1975-1992). Primer president de
la Secció de Cirurgia Pediàtrica de l'«Asociación
Española de Pediatría» . President del Consell As-
sessor sobre Accidents en la Infància, del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Gene-
ralitat de Catalunya. Actiu membre de la Societat
Catalana de Pediatria, ha ocupat els càrrecs de
tresorer (1960-1962), vicepresident (1979-1980) i
president del Comité de Prevenció d'Accidents.
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PITTALUGA FATTORINI, GUSTAVO - Florència, 1876 / L'Ha
vana (Cuba), 1956. Llicenciat en medicina a Ro-
ma. Catedràtic de Parasitologia a Madrid (1911).
Introduí l'hematologia moderna a Espanya i or-
ganitzà la lluita antipalúdica. Detectà i tractà els
primers casos de leishmaniosi a la península
ibèrica. S'exilià amb motiu de la Guerra civil a
França, Argentina i Cuba, on morí.

PLAZA I MONTERO, JOAQUIM - Fuentes de Oñoro (Sala-
manca), 8-10-1921. Llicenciat en medicina (1946)
i doctorat (1982) a Barcelona. Incorporat a la càte-
dra de Pediatria del Professor Rafael Ramos fou
cap de Consultes externes. Assistent a l'Hospital
de Sant Joan de Déu, en fou director mèdic (1966-
1986), i durant la seva direcció, planificà, dirigí i
impulsà la transformació en Hospital Materno-
Infantil. Professor Titular (1976-1986) del Depar-
tament de Pediatria de la Universitat de Barcelo-
na. Bibliotecari (1958-1960) i vicepresident (1968-
1970) de la Societat Catalana de Pediatria.

PONCES I VERGÉ, JORDI - Barcelona, 30-5-1930. Llicen-
ciat en medicina (1955) a Barcelona. Especialista
en neurología i rehabilitació. Va fer l'especialitat
en paràlisi cerebral a París amb el professor Guy
Tardieu. Director del Centre Pilot Arcàngel Sant
Gabriel (1966-continua).

PONS I FREIXAS, FRANCESC DE A. - Barcelona, 30-12-1863
/ 6-11-1938. Professor auxiliar de la Facultat de
Medicina de Barcelona (1892-1902). Metge del
Cos Mèdic Municipal (1905), de l'Institut Muni-
cipal d'Higiene (1919) i director durant els anys
1924-1933. Com a cap dels Serveis Sanitaris Mu-
nicipals de Barcelona, aconseguí la construcció de
l'Hospital Municipal d'Infecciosos.

PONS I PASCUAL, FRANCESC. Olot (Garrotxa), 19-1-1884 /
Barcelona, febrer-1971, Llicenciat en medicina a
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Barcelona, amplià estudis a Berlín amb els pro-
fessors Badinnsky i Heubner i amb l'hematòleg
Víctor Schilling. S'establí a Barcelona on exercí la
pediatria. Fou redactor dels «Annals de Medici-
na». Es autor d'opuscles i llibres de puericultura i
pediatria.

PRANDI I FARRÀS, FRANCESC - Sabadell, 7-6-1928. Lli-
cenciat en medicina (1951) i doctorat (1954) a
Barcelona, amplià estudis a Zuric (Prof. Guido
Fanconi) i a París (Prof. Robert Debré del Centre
Internacional de la Infància). Ha estat professor
encarregat de fisiologia de la Universitat de Bar-
celona i ha col.laborat en el Departament de Pe-
diatria de la Universitat Autònoma. Director del
Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Rafael.
Vicepresident de l'Associació Espanyola de Pe-
diatria i president de la Secció de Pediatria ex-
trahospitalària de la mateixa Associació; vice-
president de la Societat Europea d'Investigació en
Pediatria extrahopitalària. Secretari (1958-1062),
vicepresident (1970-1971) i president (1971-1975)
de la Societat Catalana de Pediatria.     

PRATS I VIÑAS, JORDI - Girona, 21-12-1928. Llicenciat en
medicina a Saragossa (1951) ï doctorat a Barce-
lona (1954). Especialitzat en pediatria, amplià
estudis amb M. Lust en el War Memorial (Brus-
sel.les), P.Polani en el «Gys Hospital» (Londres), i
amb Jeróme Lejeune i O. Schweisgth a París. As-
sistent al Departament de Pediatria de l'Hospital
Clínic (1952-1966) s'encarregà del Servei d'Ur-
gències (1955-1957), i fou professor adjunt de la
Càtedra. Cap Clínic (1966-1971) i cap de Servei
(1971-1987) de la Clínica Infantil de l'Hospital de
la Vall d'Hebron. Cap del Departament de Pedia-
tria de l'Hospital Germans Trias de Badalona
(1987-continua) i professor titular de Pediatria
(1984-continua). Vocal de la Societat Catalana de
Pediatria (1963-1965).
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PUIG I ROIG, PERE - Sant Pere de Ribes (Garraf), 5-12-
1891/ Barcelona, 15-8-1980. Estudià medicina a
Barcelona (1915). Treballà a la Maternitat de
Barcelona. L'any 1919 era director dels Dispen-
saris de Maternologia de la Lluita contra la mor-
talitat infantil. L'any 1945 dirigia el servei de
Maternologia de l'Institut Corachan. Fou autor de
diferents llibres dedicats a la mare i el fill.

PUJALS I FERRÚS, JOSEP MARIA - Flix (Ribera d'Ebre), 5-
4-1943. Llicenciat en medicina (1965) i doctorat
(1972) a Barcelona. Especialitzat en pediatria, am-
plià estudis a Montpeller amb els professors Chap-
tal i Jean. Ha treballat a la Casa de Maternitat, a la
Casa de Maternologia i actualment a l'Hospital de
l'Esperança. És professor adjunt de Pediatria a la
Unitat Docent de l'Hospital de Ntra. Sra. del Mar.
Vocal de la Societat Catalana de Pediatria (1979-
1983) i secretari (1990-continua).

PUMAROLA I BUSQUETS, AGUSTÍ - Barcelona, 15-3-1920/
25-1-1987. Amplià estudis al «Karolinska Institu-
tet» d'Estocolm, a Copenhagen i, a l'Institut Pas-
teur de París. Catedràtic de microbiologia a Sa-
lamanca (1958) i Barcelona (1962-fins a la seva
mort).

RAMIS I CORTS, JOAQUIM - Barcelona, 12-9-1928. Lli-
cenciat en medicina (1951) a Barcelona. S'especia-
litzà en pediatria amb Josep. M. Sala i Ginabreda.
Ha estat cofundador del Centre Tècnic d'Estudis
Hospitalaris (1965), de l'Agrupació Democràtica
de Metges (1966), del Centre d'Anàlisi i Progra-
mació Sanitàries (1983) i un dels impulsors de la
«Col.lecció de Monografies Mèdiques» (1969-
continua). És coautor del llibre El vostre fil!, de
diferents treballs de pediatria social, del Vocabu-
lari Mèdic i del Diccionari Enciclopèdic de Medici-
na. Ha estat secretari general (1976-1980) i vice-
president 1 er. (1982-1988) de l'Acadèmia de
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Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Ha
format part de la Juntes Directives del Col.legi de
Metges de Barcelona (1976-1982), de la Mutual
Mèdica de Catalunya i Balears (1972-continua) i
de la Societat Catalana de Pediatria (1961-1963).

RAMOS I FERNÀNDEZ, RAFAEL - Madrid, 17-2-1907 /
Barcelona, 22-4-1955. Llicenciat en medicina
(1930) i doctorat (1932) a Madrid. Amplià estudis
a París i a Alemanya. Catedràtic de pediatria de
Salamanca (1935), ocupà la càtedra de Barcelona
per trasllat (1940), fins a la seva mort. Iniciador i
director de l'Escola de Puericultura de Barcelona.
Fundador i director dels «Archivos de Pediatría».
Exercí un mestratge transcendent per a la pedia-
tria catalana. President de la Societat Catalana de
Pediatria (1954-1955).

RAVENTÓS I MORAGAS, ANTONI- Barcelona, 20-3-1904 /
13-3-1975. Llicenciat en medicina a Barcelona
(1923) i doctorat a Madrid (1942). Encarregat de
la Càtedra de Patologia Quirúrgica de la Facultat
de Medicina de Barcelona. Metge de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, adscrit al Servei de Ci-
rurgia General (1933-1954) i cap de Servei de Ci-
rurgia Pediàtrica (1954-1974).

RECASENS I GIROL, SEBASTIÀ - Barcelona, 15-4-1863 /
Madrid, 14-8-1933. Metge de l'Hospital de la Santa
Creu i de l'Hospital del Sagrat Cor, com a adjunt
de Salvador Cardenal. El 1893 ingressà a l'Hos-
pital de Nens Pobres on practicà la cirurgia in-
fantil. L'any 1902 guanyà la càtedra de ginecologia
de Madrid on restà fins a la seva mort.

RIBAS I MAGRI, CARLES - Barcelona, 31-3-1913. Llicen-
ciat en medicina a Barcelona (1939). Especialitzat
en pediatria, ha exercit a Barcelona i en especial al
barri de Ntra. Sra. del Port, on ha desenvolupat
una tasca assistencial benéfico-social molt trans-
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cendent entre la població obrera i marginal. Des de
1939 a 1961 ho féu en un local d'escasses condi-
cions adequades i fins 1985, en un local construït
per atendre les necessitats sanitàries del barri.

RIBAS I RIBAS, ENRIC - Vigo, 6-7-1870 / El Masnou
(Maresme), 17-10-1935. Cap de Servei a l'Hospital
de la Santa Creu i professor lliure de Patologia
Quirúrgica de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. President de l'Institut Mèdico-farmacèutic
(1898), de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques (1922-1924), de la Societat Catalana de
Cirurgia i de l'Associació General de Metges de
Llengua Catalana.

RIPOLL I BORRELL, JOAN - Barcelona, 22-11-1920. Lli-
cenciat en medicina a Barcelona (1945). Professor
de Puericultura a l'Escola de Jardineres del
C.I.C.F. i a l'escola de Magisteri Blanquerna. Co-
autor del llibre El vostre fili.

ROBERT I YARZABAL, BARTOMEU - Tampico (Mèxic), 20-
10-1842 / Barcelona, 10-4-1902. Metge de l'Hos-
pital de la Santa Creu des de 1869, on era profes-
sor auxiliar de Patologia General. Catedràtic de
Patologia a la Facultat de Medicina de Barcelona
(1875). Actiu participant de l'Acadèmia i Labora-
tori de Ciències Mèdiques de Catalunya, en fou
president en dues ocasions (1880-1884 i 1895-
1897). Intervingué en el trasllat de la Facultat de
Medicina i de l'Hospital Clínic í en la fundació de
l'Hospital de Sant Pau. Presidí la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona (1883-1890). Tingué
una important activitat política i sòcio-cultural:
presidí l'Ateneu Barcelonès, la Societat d'Amics
del País, la Lliga Regionalista, fou diputat a Corts
per Barcelona i alcalde de Barcelona.

ROCA I LLOP, JOAN - Barcelona, 6-1-1925. Llicenciat en
medicina a Barcelona (1950). Especialitzat en

300



pediatria a l'Hospital de Ntra. Sra. del Mar, amb
Josep M. Sala i Ginabreda i en cardiologia (1964).
Cap del Servei de Cardiologia pediàtrica de la
Clínica Infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron
(1966-1990) i professor contractat de cardiologia
pediàtrica per la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Membre fundador de la Societat Llatino-
americana de Cardiologia Pediàtrica.

ROIG I RAVENTÓS, JOSEP - Sitges (Garraf), 26-6-1883 /
Barcelona, 20-8-1966. Es llicencià en medicina a
Barcelona. Cap de Servei de Tocologia i Pediatria
a la casa de Maternitat de Barcelona, però molt
aviat practicà exclusivament la pediatria. L'any
1920, juntament amb Caritat Girodier fundà la
Lluita contra la Mortalitat Infantil. Fou president
de la Federació Escolar Catalana. Introduí la llet
càlcica com aliment medicament en els trastorns
digestius dels lactants. Publicà molts articles de
l'especialitat i en especial féu una gran divulgació
de la puericultura a través del seu llibre Nocions
de Puericultura reeditat repetidament. De ploma
fàcil, fou, a més, autor de múltiples novel.les.

ROVIRALTA I ASTOUL, EMILI - Barcelona, 3-4-1895 / 1987.
Llicenciat en medicina a Barcelona (1917), amplià
estudis especialitzant-se en cirurgia i ortopèdia
infantil, a Bolonya, Munic, Viena i París. Profes-
sor ajudant de la Càtedra d'Operacions de la Fa-
cultat de Medicina de Barcelona (Professor Joa-
quim Trias i Pujol). Un dels fundadors de l'Institut
Policlínic de Barcelona (1925), i director de la
Secció de Cirurgia infantil «Camitas Blancas»
(1947-1976). Iniciador a Catalunya de la cirurgia
infantil, de la qual féu innombrables publicacions,
entre les quals destaquen diferents volums sobre
cirurgia abdominal, algunes de les quals han estat
traduïdes a llengües estrangeres. Actiu participant
de la Societat Catalana de Pediatria, fou tresorer
(1929-1931), vicepresident (1933-1935), iniciador
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de la represa d'activitats després de la Guerra Ci-
vil i president (1947).

RÚBIO I TELLO, ToMÀs - València, 28-3-1932. Llicenciat
en medicina (1955) a Barcelona. S'especialitzà en
pediatria a l'Hospital d'Infecciosos de Barcelona,
amb Josep M. Sala i Ginabreda. Traslladat a Min-
neapolis (Minnesota, EUA) i posteriorment a
Oklahoma (EUA) treballà amb el professor Riley
jr. en el servei de malalties infeccioses infantils.
Professor de Pediatria i cap del Departament de
Malalties Infeccioses de 1'«Hospital of The King's
Daughters», de Norfolk (Virgínia, EUA).

RULL I XURIACH, JOAN DE - Barcelona, 28-12-1828 / 2-4-
1891. Llicenciat en medicina a Barcelona (1851).
L'any 1856 obtingué la càtedra d'Obstetrícia, Gi-
necologia i Malalties dels nens de la Facultat de
Medicina de Barcelona, que ocupà fins la seva
mort. Fou secretari de la Facultat de Medicina i
vicerector de la Universitat de Barcelona. Presi-
dent de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona i del
Congrés de Ciències Mèdiques de l'any 1888.

SALA I GINABREDA, JOSEP MARIA - Martorell, 31-1-1903 /
Barcelona, 29-10-1976. Llicenciat en medicina a
Barcelona (1925) i doctorat a Madrid (1928).
Amplià estudis a París, Montpeller i Zuric. Espe-
cialitzat en pediatria, va ser ajudant de classes
pràctiques (1928-1933) i professor adjunt amb el
catedràtic Gregori Vidal i Jordana (1934-1936).
L'any 1946 assolí la direcció de la Clínica Infantil
de l'Hospital Municipal d'Infecciosos, on féu una
important tasca i un excel.lent mestratge fins la
seva jubilació (1973). Secretari adjunt del 8è.
Congrés Espanyol de Pediatria (1952). Vicepresi-
dent (1943) i president de la Societat Catalana de
Pediatria (1961-1963). Autor de diferents llibres i
publicacions, en especial el Tratado de Enferme-
dades Infecciosas de la infancia, en col.laboració
amb Pere Calafell i Agustí Pérez-Soler.
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SALVAT I ESPASA, MANUEL - Barcelona, 16-10-1876 / 10-
5-1969. Pediatre de gran prestigi fou el primer
president de la Societat Catalana de Pediatria
(1926-1928). Juntament amb el cirurgià Enric
Ribas i Ribas foren els iniciadors dels Congressos
de Metges de Llengua Catalana l'any 1913. Autor
de diferents treballs sobre morbiditat i mortalitat
infantil, escoles, guarderies i tuberculosi infantil.

SARGAS I JUNCOSA, SALVADOR - Barcelona, 17-7-1940.
Llicenciat en medicina a Barcelona (1964). Pe-
diatre que ha treballat preferentment a la Casa de
Maternitat, de la que ha estat cap de Documenta-
ció i Arxiu (1986-continua). Membre fundador i
secretari (1988-1990) de la Societat Catalana de
Documentació Mèdica. Vicesecretari de l'Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Ba-
lears (1982-1986). Secretari de la Societat Cata-
lana de Pediatria (1976-1979).

SAYÉ I SEMPERE, LLUÍS - Barcelona, 19-2-1888 / 27-6-
1975. Professor auxiliar d'Anatomia Patològica de
Valladolid i el 1914 de Barcelona. Director dels
serveis d'Assistència Social als tuberculosos de
Catalunya; secretari i subdirector del Servei d'Es-
tudis Sanitaris de la Mancomunitat de Catalunya.
Iniciador de la vaccinació antituberculosa amb
vaccí B.C.G. al dispensari del carrer de Rades
(Barcelona, 1920). L'any 1933 creà l'Obra Antitu-
berculosa de la Universitat de Barcelona. Cate-
dràtic de Tisiologia a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Amb motiu de l'acabament de la Guer-
ra Civil, s'hagué d'exiliar i treballà en diferents
països sud-americans, on obtingué una gran con-
sideració científica. L'any 1951 retornà però tin-
gué grans dificultats per exercir qualsevol tasca
professional.

SELGA I UBACH, SIMEÓ - Manresa, 22-2-1914. Llicenciat
en medicina a Barcelona. Ha exercit la pediatria a
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l'Hospital de Sant Joan de Manresa i a tota la co-
marca del Bages, on ha desenvolupat una acció
sanitària i cívica transcendent. Actiu membre de
la Societat Catalana de Pediatria, ha ocupat els
càrrecs de vocal (1955-1956) i vicepresident (1962-
1964).

SUÑÉ I MOLIST, LLUÍS - Barcelona, 11-1-1852 / 5 -12-
1914. Primer metge que exercí l'oto-rino-laringo-
logia a Barcelona. Fou un dels fundadors de
l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques i
una anys més endavant president (1888- 1891).
Presidí la Societat Catalana d'ORL i fundà 1' «A-
sociación Española de ORL». Fundà les revistes
«Gaceta Médica de Cataluña», «La Higiene para
todos» i la «Revista de Oto-Rino-Laringologia».
Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona, en fou secretari (1887 - 1914).

TERRADAS I VIA, LLUÍS-ESTEVE - Barcelona, 16-5-1913 /
28/11/1956. S'especialitzà en pediatria a l'Hospital
de Sant Pau amb Pere Martínez i Garcia. Membre
de la Junta de Govern de la Societat Catalana de
Pediatria (1947-1950) i director del seu «Butlletí»
(1947).

TORELLÓ I CENDRA, MIQUEL. - Igualada (Anoia), 20 -9
1899 / 18-9-1936. Metge numerari de la Casa de
Maternitat de Barcelona. Cap de Servei de Pueri-
cultura extrauterina del primer dispensari de la
«Lluita contra la mortalitat infantil». Director del
«Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria»
(1932 a 1934). Morí víctima de la Guerra Civil.

TRIAS I MAXENCS, ALFONS - Barcelona, 26-9-1896 / 5-5-
1977. Llicenciat en medicina a Barcelona (1919).
Després de treballar uns anys a Suïssa i Viena,
s'incorporà al sèrvei de pediatria de l'Hospital Clínic
de Barcelona, on fou professor auxiliar (1934) i
professor de puericultura (1935). Secretari de l'Es-
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cola d'Infermeres de la Generalitat (1936); direc-
tor de la Casa de Maternitat (1938). És autor d'un
bon nombre de publicacions i llibres sobre pue-
ricultura i també de la Bibliografia mèdica catala-
na (1907-1931). Membre destacat de la Societat
Catalana de Pediatria, de la qual formà part de di-
ferents comissions i en fou vicepresident (1936).

TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA, XAVIER - Barcelona, 5-8-
1946. Llicenciat en medicina (1970) a Barcelona.
Especialitzat en pediatria. Amplià estudis amb
Paolo Durant a l'Hospital «Janina Garlini» (Gè-
nova) i a Berna (Suïssa) amb Etore Rossi. Adjunt
del Departament de Pediatria de l'Hospital Ma-
terno-Infantil de la Vall d'Hebron (1974-1981).
Cap de Servei d'Hospitals de la Generalitat de
Catalunya, director de Planificació Sanitària, ï de
l'Institut Català de la Salut i Conseller de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
(1988-continua).

VALLBONA I CALVO, CARLES - Granollers, 29-7-1927.
Llicenciat en medicina (1950) i doctorat (1959) a
Barcelona. Amplià estudis a 1'«Hópital des Enfants
Malades» de París i a la «University of Louisville
School of Medicine» i al «Baylor College of Medi-
cine». Té el títol de Pediatre-Puericultor de l'Es-
cola de Puericultura de Barcelona i Diplomat pel
«American Board of Pediatrics», del que és pro-
fessor (1956-continua). Director Mèdic del pro-
grama de Salut Comunitària del «Harris Country
Hospital District». Ha col•laborat amb la Conse-
lleria de Sanitat i Seguretat Social de la Genera-
litat de Catalunya com a consultor i presideix el
Consell Assessor sobre Activitat Física i Promoció
de la Salut.

VICENS I CALVET, ENRIC - Perelada, 5-11-1933. Llicen-
ciat en medicina (1957) i doctorat (1992) a Bar-
celona. Especialitzat en pediatria, amplià estudis
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d'endocrinología a Lió amb René Francois i Jean
Bertrand i a Londres arnb el Professor Tanner. És
cap de Servei d'Endocrinologia Pediàtrica de la
Clínica Infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron
(1966-continua). President de la Societat Espa-
nyola d'Endocrinologia Pediàtrica (1986 - 1989).

VIDAL JORDANA, GREGORIO - Saragossa, 1-12-1896 /
Barcelona, 19-12-1980. Llicenciat en medicina a
Saragossa (1918). Catedràtic de pediatria de Va-
lladolid (1926), i de Barcelona (1933). Fou direc-
tor de l'Hospital Clínic de Barcelona durant la
Guerra Civil i en finalitzar va ser destituït dels
seus càrrecs i empresonat durant dos anys per la
seva posició ideològica.

VIDAL I SOLARES, FRANCESC - Cárdenas (Cuba), 24-7-
1854 / Barcelona, 6-7-1922. Es llicencià en medi-
cina a Barcelona (1874). Passà alguns anys a París
on s'especialitzà en pediatria, ginecologia i obste-
trícia. Reincorporat a Barcelona, creà l'any 1890
una «Gota de Llet» i fundà l'Hospital de Nens Po-
bres de Barcelona. Fundador i director d'«Archi-
vos de Ginecopatia, Obstetricia y Pediatria », «La
Medicina Popular» i el «Boletín del Hospital de
Niños Pobres». Publicà opuscles i llibres sobre la
cura dels infants. Un d'ells fou prologat per
Francesc Cambó.

VIURA I CARRERAS, JOAN - Barcelona, 14-8-1851 / 7-6-
1933. Estudià medicina a Barcelona. Fou un dels
fundadors de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques de Catalunya. Exercí la pediatria i
s'esforçà a difondre nous conceptes de puericul-
tura. Pediatre de l'Hospital del Sagrat Cor i de la
Casa Municipal de Misericòrdia.

VIVES I CASAJUANA, SALVADOR - Sant Vicenç de Castellet
(Bages), 22-1-1886 / Barcelona, 15-5-1965. Fou
metge de l'Institut Frenopàtic de Barcelona i pos-
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teriorment dels Hospitals psiquiàtrics de Sant Boi
del Llobregat i de Salt (Girona), dels quals fou di-
rector. El 1920 per encàrrec de la Mancomunitat
de Catalunya estudià serveis psiquiàtrics a diver-
sos països europeus i organitzà els serveis d'assis-
tència als alienats per tot Catalunya. Fundà el Pa-
tronat de Malalts Psíquics (1926). Fou secretari
general del Sindicat de Metges de Catalunya, de la
Lliga Catalana d'Higiene Mental i de l'Associació
de Metges de Llengua Catalana. Vicepresident de
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears. Secretari General del Novè Congrés de
Metges de Llengua Catalana (Perpinyà, 1936). Creà
la Fundació que porta el seu nom, la qual féu una
tasca cultural i d'investigació bàsica impo rtant.

XALABARDER I PUIG, CONRAD - Caldes de Montbui, 3-9-
1899 / Barcelona, 15-12-1979. Llicenciat en medi-
cina, s'especialitzà en tuberculosi: director del Sa-
natori antituberculós de Torrebonica (Terrassa);
secretari i fundador de la Societat de Tisiologia de
Barcelona, director de l'Institut Antituberculós de
la Caixa de Pensions, etc. Fou vice-president de
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
Treballà en l'assistència sanitària dels infants re-
fugiats durant la Guerra Civil a través de l'Ajut
Infantil de Reraguarda.

ZARIQUIEY I CENARRO, RICARD - Caparroso (Navarra), 3-4-
1870 / Barcelona, 9-9-1943. Llicenciat en medicina a
Barcelona (1892). S'especialitzà en pediatria i tre-
ballà a la Casa de Maternitat de Barcelona, on arri-
bà a ser director. Juntament amb l'arquitecte Josep
Bori i Gensana, foren delegats per la Mancomu-
nitat de Catalunya per estudiar l'estat de les ma-
ternitats suïsses i alemanyes, de les quals feren
una memòria i fou la base per a la remodelació de
la Casa de Maternitat de Barcelona. Ell, i el seu fill
Ricard Zariquiey i Álvarez foren uns dels funda-
dors de la Societat Catalana de Pediatria.
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