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 Un-hospital a cor obert
L’Hospital del Mar encara la seva quarta gram reforma en 100 anys, que li ha de permetre crdLxer

en superficie i acostar al ciutadh els serveis que ara presta a l’altra punta de Barcelona

LARABONILLA

L
Q hospital que volia sortir
~,~ de la Barceloneta ds ara

indestriable del barri que
elvaveure ndixer. "L’Hos-
pital del Mar nomds pot

estar a la Barceloneta", reinvindicava en
el preg6 de les festes del barrila gerent de
l’Hospital del Mar, Olga Pan6. E1 centre,
que avui celebra la cloenda del cantena-
ri, va ndixer el 1914 per fer front ales epi-
d~mies que assolaven la ciutat. Quan es va
quedar petit, els merges el volien fora de
la Barceloneta -ocupada per indflstries i
per les barraques del Somorrostro-, que
consideraven insalubre. Per molt que
l’Ajuntamentvabuscar terrenys, cap bar-
ri volia acollir un hospital cl’infecciosos i es
va acabar quedant a la Barceloneta. "AI
p rincipi va s e run prob lema i al final va re-
sultar un encert perqu~, si no, avui l’hos-
pital no miraria al mar", reflexiona rhis-
toriador Daniel Venteo.

En aquest segle, el centre ha passat de
set estigmatitzat per acollir malalts infec-
ciosos a ser un hospital general capdavan-
ter en chncer de mama, en la salut men-

tal i addiccions, o en malalties neurodege-
neratives. "S’ha modernitzat, s’hatecnifi-
cat i, sobretot, s’ha adaptat a]es necessi-
tats dels cintadans", diu Pand.

E1 Mar hadeixat dejugar a segona divi-
si6 perb per ser competitiu el seu futur
passa per una ambiciosa reforma. L’any
2010 es van aturar les obres d’ampliaci6
per la crisi i ]’any passat, fruit d’un acord
entre la Generalitat i l’Ajuntament, se’n

va reactivar la primera fase. L’anterior
equip de govern de l’Ajuntament de Bar-
celona es va comprometre a aportar-hi30
milions d’euros, perb quedaven pendents
4 milions mds, que s6n els que arahaapro-
vat l’actual equip de govern d’Ada Colau
grhcies al superhvit amb qu~ es preveia
tancar el 2015. Aixb permetrh acabar el
bloc obst~tric-que inclou quirbfans i pa-
ritoris-, que havia quedat penjat per fa]-

ta de pressupost. La primera fase d’ampli-
aci6, que esth prevista que s’acabi a finals
de12016, consta d’un edifici de gaireb6
3_6.000 m2 distribu’it en cinc plantes que,
a mds del servei de ginecologia i obstetrl-
cia, ha d’incloure les urg~ncies, que dispo-
saran de gaireb64.000 m2 -nn espai llar-
gament reivindicat que serhm~s deldoble
que ara-, els serveis de radioterhpiai d’he-
modinhmia i els hospitals de dia. "Hi ha
serveis que depenen de l’ampliaci6. A ur-
gencies s’esth treballant en unes condici-
ons durlssimes’,diula coordinadora d’in-
fermeria Nfiria Pujolar.

Deixar d’anar a I’Esperan.ca
Tambd s’aprofitar~ per renovar les ins-
tal.lacions de calor i fred queja no adme-
ten m6s cSrrega e,nerg~tica. "L’ampliaci6
no ds un caprici. Es necesshria per posar
l’hospital al rdvell queli correspon d’hos-
pitalterciaride Barcelona", afegeix Pan~.
L’actual hospital t6 una superficie de
44.176 metres quadrats i la primera fase
d’ampliaci6permet~ que augmenti en un
36%. "Els pavellons estan corn fa cent
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15.877
METRES QUADRATS
l~s l’espai que guanyar~
l’Hospital del Mar amb la nova
fase d’ampliaci6, que s’afeoeix
als 44,17G mZ que actualment
conformen l’hospital

anys i les estructures tenen un limit", re-
coneix la gerent.

El centre at6n la poblaci5 de tota la
franja litoral de Barcelona, de la Mina al
Poblenou -m6s de 350.000 persones-, i
per atendre’ls necessita les instal.lacions
de l’Hospital de ]’Esperanqa, a ]’altra pun-
ta de ]a ciutat. "Aqni tenim deu quirbfans
i a l’Esperan~a sis, aixb vol dir que tenim
serveis qnirfirgics aquli all/L gu~dies aqui
i allh i moviment de pacients... Es un em-
bolic", reconeix Pan~. Les obres d’amplia-
ci5 han de corregir aquesta anomalia i
acostar els serveis al ciutadh, perb per a ai-
xb cal que tamb6 es desencallin les fases
dos i tres del projecte, ara aturades. I aixb
ja 6s m6s dificfl perqub calunainversi5 de
191milions d’euros. Ladirecci5 del’hospi-
tal treballa ara amb els arquitectes per
fraccionar elpaquet d’inversions. "L’Hos-
pital del Mar per poder-se comparar amb
els altres hospitals necessita que es com-
pleti l’obra en ]a seva totalitat -reivindi-
ca Olga Pan&. Ens permetr/~ fer moltes
m6s coses de les que estem fent ara i, so-
bretot, a prop d’on viuen els ciutadans’.

~ 1986 l’Hospi~al del MaP (1)
, iencara no, teni~ h car~acterls,tica

~ ~/~ana m,a~ ~timg~(2). Siim~acio 
/~om quedar/~ l’h~al~ " ! els pavellons

aniran a ~per construir-hl a
sobre

Cada dia, 600 pacients de l’Hospital del
Mar han de ser atesos a l’Esperan~a.

Durant les fases dos i tres del proj ec-
te-a c~rrec dels arquitectes Albert de Pi-
nedaiManuel Brullet , l’hospital creixe-
rh a sobre dels antics pavellons, que ani-
ran a terra. La complexitat de l’obra 6s
que "ha de ser compatible amb el funci-
onament de l’hospital", diu De Pineda. Ell
i Brullet tamb6 van signar l’flltima refor-
ma, la que es va fer de cara als Jocs del
1992 i que van permetre obrir l’hospital,
corn la resta de la ciutat, al mar. Aquesta
seth la quarta gran reforma. La primera,
als anys 50 i60,1a segona amb la incorpo-
raci6del’edificiverticall’any1973,ilater-
cera, la reforma ollmpica. La quarta per-
metrh, en paraules d’Albert de Pineda,
"que l’hospitaltinguiuna fa~ana al parc’.
"Aixi corn en el seu dia vain recuperar la
fa~ana m~itima, ara farem una nova fa-
~ana que donarh m6s vida al Parc de la
Barceloneta". Quan acabin les obres, to-
tes les habitations tindran vistes al mar.

Un hospital "de molts colors i olors"
La poblaci6 atesa per ]’hospital ~s hetero-
g~nia. Un 20% dels patients s6n de fora de
Catalunya. "Aqui pot coexistir un passa-
volant de l’Hotel Vela arab un immigrant
aturat, un enginyer de la Vila Ollmpica o
un drogoaddic, te. I tots comparteixen sa-
la d’espera. "Es un hospital comunitari,
pflblic, universaligratu’it, ivolem que con-
tinu~ aixl ara que alguna d’aquestes idees
trontolla", reivindica el cap de reumatolo-
giaPere Benito."Aquesta~s tma de les gr~t-
cies de l’hospital-diula sevagerent-, lava-
rietat de colors, de sabors i d’olors que el
fan un hospital divers".|
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’NN-Home’ ha aconseguit
escriure el seu nom

Un ma[i al servei d’ur Oncies de I’Hospital del lar revela
la complexitat arab qub lreballen els prol ssionals sanitaris

TONI X~LL

N
-O t6 nom. De moment al
seu informe hi consta NN-
Home, o sigui No Nom
Home. La nit passada va
ser rescatat de l’aigua, es-

tava agafat a una boia dient que volia
ana, r nedant fins a Romania, el seu pa-
ls. Es un dels pacients que ha passat la
nit al servei d’urg~ncies de l’Hospital
del Mar. N’hi ha d’altres. Un sensesos-
tre que ha ingressat amb cops i hema-
tomes. Un senyor diabbtic, hipertens i
fumador. Un home gran amb VIH posi-
tiu i c/racer de cblon. Tamb~ un noi amb
una seriosa cardiopatia, retard psico-
motor i obesitat mbrbida. La doctora
Isabel Cirera, cap d’urgbncies, i el seu
segon, el doctor Adolfo Aguirre, escol-
ten els informes i diagnbstics en van
dels merges residents que han passat la
nit atenent els pacients. S6n les vuit del
matli 6s l’hora del canvi de guS~rdia.
visen els protocols aplicats, corregei-
xen detalls, validen medicacions i su-
pervisen ecografies i radiografies. Es-
tem en unapetita salainformatitzada a
tocar dels boxs on els pacients evolu-
cionan. Tamb6 hi s6n els merges espe-
cialistes, la treballadora social i dos es-
tudiants de medicina q,ue escolten i ob-
serven atentament. Es emocionant
percebre la sagrada litdrgia dels met-
ges, el seu vocabulari, l’argot particular
que nom6s entenen ells.

"Avui 6s un dia forqa relaxat", m’ex-
plica la doctora Fina Caus, cap de la uni-
tat d’infermeria. No hiha aglomeracions
als boxs ni als passadissos i tampoc cor-
redisses. Perb aixb 6s relativament habi-
tual a primera hora del matl. Camino
amb els tres metges a trav6s dels passa-
dissos i dependbncies d’aquest soterra-
ni lesurg6nciesacostumenaser-hi on
tot 6s allh on toca i tothom sap quin 6s
el seu paper. L’aparenqa de caos, de mol-
ta gent transitant amunt i avail, de ner-
vis i fronts oberts, 6s nom6s aixb: una
aparen~a. M’expliquen que tot el proc6s
comenqa en els despatxos de triatge,

quanles dues infermeres expertes iamb
un ull clinic privilegiat decideixen quin
6s el grau d’urg~ncia del visitant que ar-
riba preocupat pel seu estat de salut. Es-
tar a prop de] mar i en zona turlstica de-
termina les aflu~ncies. Just en aquell
moment arriba un surfista amb la taula
i el neoprb arab el nas rajant de sang.
Tamb6 6s habitual rebre pacients dels
creuers acabats d’arribar, persones
grans, a vegades malaltes, que han deci-
dit fer el seu dltim viatge i que quan des-
embarquen despr6s d’unllargtrajecte es
troben molt malament.

Rere el taulell hi ha un tel~fon vermeil
que sona quan des de l’ambulhncia s’in-
forma de laimminent arribada d’un "co-
di", o sigui d’un cas de mknimaurgbncia.
La nomenclatura 6s corn ales pel.llcules.
"Alfa"vol dir accident de trhnsit, "Char-
lie" indica la zona de la lesi6 i "Romeo"
revela un problema respiratori. "Si un
cas 6s greu i urgent i s’acaba b6, el paci-
ent sortirh satisfet de la nostra atenci6.
En canvi, si no ho ~s tant i s’ha d’espe-
rar una mica, potser no quedarh tan con-
tent", m’explica la doctora Caus.

Detecto optimisme davant el desen-
callament de les obres del nou edifici
d’urgbncies,, previst d’inaugurar d’aqul
dos anys. "Es molt necessari", concreta
la doctora Cirera. La situaci6 ideal no 6s
que els boxs acullin dos pacients i que
hi hagi habilitades zones d’exploraci6 i
d’observaci6 addicionals on potser no
tocaria. Potser a vegades la comoditat no
~s idbnia perb es prioritza la celeritat en
l’atenci6. Visitemles unitats de trauma-
tologia, cirurgia, pediatria, i psicologia.
Tamb6 la zona de critics, on a banda dels
intubats, inestables i infartats s’acullen
els malalts que viuen a l’hospital la rec-
ta final del seu pas per aquest m6n. "Ara
la gent no es mor a casa, la mort s’ha ex-
ternalitzat", colpidora frase de la docto-
ra Caus. Allh mateix, al cap d’una esto-
na el doctorAguirre m’ensenya un paper
amb gargots tremolosos. NN-Home ha
aconseguit escriure el seu nom.|

Dos cirurgians operen un pacient en un dels quirbfans de l’Hospital del Mar,
que avui clou els actes de celebraci6 del seu centenari. ~RANCE~C’E~aO~
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u
n infermer psic0pata i exe-
cutat al garrot vii, un labo-
ratori dissenyat per met-
ges de l’Alemanya nazi, pa-
cients clue salven els seus

metges de set inculpats com a"rojos’, la
mort per tifus de cinc professionals clue
el franquisme va voler amagar o la visi-
ta d’Mexander Fleming. SOn nomds al-
gunes de les mores histories que s’han
viscut en els cent anys de vida de l’ltos-
pital de1 Mar. "El centenari ha servit per
trencar alguns dels mites que hi havia",
diu l’historiador Daniel Venteo, autor
del llibre L’Hospital del Mar i Barcelo-
na. E1 llibre, que es presenta avui, ha
perm,s descobrir que el primer direc-
tor de l’hospital va ser Josep Maria
Grau, que va set depurat el 1939 per la
Falange per0 que hi va poder continu-
ar treballant gr/~cies al seu rol d’infor-
mador de l’Espanya franquista. Venteo
ha reescrit la histbria de l’hospital a tra-
vds de la documentaci6 original conser-
vada als arxius de l’Ajuntament de Bar-
celona. M llarg d’un segle, el centre ha
tingut tres noms i, arab ells, tres rides.

L’Hospital d’Infecciosos
De11914 a11939: un centre marcat
p, er l’estig’ma i pels bombardejos
Es el moment de m~s mala lama de l’hos-
pital, que es crea, per iniciativa de l’Ajun-
tament, per donar resposta a un brot de
tifus que vaprovocar m~s de 2.000 morts
i mds de 20.000 afectats. Ales portes de
la Primera Guerra Mundial, l’hospital es
va especialitzar en l’atenci6 d’epid~mies
com la delpiojo verde l’any 1932, en qu~
van morir cinc treballadors, o la del c01e-
ra i la polio anys desprds.

Ben aviat es demostra que les ins-
tal’lacions, heretades de l’Exposici6 del
1888, es queden petites i el 1920ja es po-
sa sobre la taula la possibilitat de cons-
truir un nou hospital. L’Ajuntament
busca terrenys per ubicar-lo per0 topa
amb el rebuig de Can Tunis, d’Horta, les
Corts i Santa Coloma de Gramenet, on
s’havia considerat traslladar-lo. Ningfi
volia un hospital d’infecciosos al costat
de casa. Finalment es queda a la Barce-
loneta i, coincidint amb l’Exposicid In-
ternacional de11929, es construeix el
recinte dels pavellons, que deu anys
desprds seran destruits pels bombarde-
jos de la Guerra Civil, i patients i sanita-
ris han de marxar a l’Hotel Florida, al
Tibidabo, on s’estaran fins a mitjans del
1939. El reconstrueix el mateix arqui-
tecte que el va construir, 3osep Planta-
da, tambd depurat per les autoritats
franquistes per haver col-laborat en la
construcci6 de refugis antiaeris.

Aquesta ds tambd l’~poca en qu~
l’hospital, tom el barri que l’acollia, vi-
via d’esquena al mar, envoltat per indfis-
tries tom la Catalana de Gas i la Maqui-
nista Terrestre, per les barraques del So-
morrostro, i aillat per les vies del tren.
Les ambulhncies que volien arribar a
l’hospital s’havien d’aturar cada cop que
passava un tren de mercaderies. "Els ve-
ins de la Barceloneta no s’acostaven gai-
re a l’hospital perqu~ era el dels infecci-
osos. Lavinculacid arab els veYns va ser
forsa complexa per0 era l’hospital del
barri. A ningfi seli negava l’accfis’, ex-
plica Daniel Venteo.

Nostra Senyora del Mar
De11939 a11975: de la depuraci6
pohtica a I obertura de la pnmera UCI ~: .
Durant el franquisme es rebateja com ~’
a Hospital de Nostra Senyora del Mar,
tot i que la gent el continua coneixent ,~ .-

Les tres vides (i els tres noms)
de l’Hospital del Mar

aut¢ r tat, franquistesBombardejat i reconstruit, depurat per les" ) " ’ 
i designat lnospital ol/mpic: un segle de vida de ’Thospital del barri"

L. BON1LLA

HOSPITAL DEL MAR

com l’hospital d’infecciosos. Una de les
primeres mesures de les autoritats
franquistes va set la depuraci6 polltica
de tota la plantilla i es va iniciar un pe-
riode de delacions i acusacions falses.

Els anys 40, sinbnim de postguer-
ra i restrictions, ds, paradoxalment,
un gran moment per a l’hospital, on es
fan projectes de modernitzacid. E1
mds destacat, el nou pavell6 d’investi-
gacions m~diques. Per construir-lo es
va recdrrer a l’assessorament d’un
hospital de refergncia en malalties in-
feccioses de l’Alemanya nazi, situat a
Hamburg. "Eren gent implicada en ex-
periments a Auschwitz i al gueto de
Varsbvia. Buscaven unavacuna contra
el tifus i experimentaven amb els ju-
eus. Els orfgens del pavell6 de recer-
ca havia sigut un projecte nazi", desta-
ca Daniel Venteo. El centre, que va ser
inaugurat per Alexander Fleming el
1948, ds el germen del que avui 6s
I’IMIM.
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VA SER BOMBARDEJAT
Els bombardejos de raviaci6
italiana i alemanya al servei de
Franco destrueixen els
pavellons de YHospital del Hat,
que es trasllada a l’Hot el
Florida del Tibidabo, Despr~s
del fracas del cop d’estat
militar a Barcelona, rhospital
queda sota control de la CNT,
La reconstrucci6 de l’hospital
despr~s de la Guerra Civil va
costar 1 mili6 de pessetes.

Els anys 50 i 60 es caracteritzen per
la lluita contra la p61io i s’estrena el co-
negut pulm6 d’acer o respirador artifi-
cial. L’alcaldia de Porcioles coincideix
amb una etapa de millores a l’hospital
que culmina a mitjans dels anys 70 arab
l’obertura de la primera UCI a Barcelo-
na. L’hospital que va n~ixer per atendre
nom6s epidbmies l’flltima el 1971,
quan el franquisme va intentar fer pas-
sar una epidbmia de c61era corn unes di-
arrees estivals inicia la seva reconver-
si6 en hospital general fins a convertir-
seen l’hospital de refer~ncia de Ciutat
Vella i Sant Martl i beneficiar-se d’una
alian~a estrat~gica ambles universitats.

"L’hospital va cr6ixer en funci6 de les
necessitats que li marcava la patologia
i la gent que atenia’, explica el cap de
reumatologia, Pere Benito, que ha des-
envolupat tota la seva carrera al centre.
Hiva arribar l’any 1975 i es va trobar un
hospital "asim~tric -faltaven especiali-
tats-, pob re -no hi havia un pla d’inve r-
sions olaf- iil-lusionant-perqu~ aquest
~s un hospital que va cr~ixer per volun-
tat de la seva gent". La plantilla del Mar
ha sigut sempre molt reivindicativa i ha
protagonitzat tancades i mobilitzaci-
ons. "Quan van arribar les retallades
aqul ja esthvem entrenats perqu~
aquest hospital va set el primer a reta-
llar’, indica Benito. "El personal que hi
ha fis molt implicat. Ens hem hagut de
posar les piles", afegeix la coordinadora
d’infermeria, Nflria Pujolar.

Les primeres infermeres eren mon-
ges de l’orde de les Darderes. "Ha passat
de ser una feinavolunthria de religioses,
que fregava el servilisme, a ser una car-
rera universitfiria i una professi6", des-
taca Pujolar.

02. E1 governador de Barcelona visitant els nens el dia de Reis de11946. ~RX~U
P~REZ DE R0ZAS 03. Rehabilitaci6 de nens amb pblio durant els anys 50. COL M~¥rE ~U~Z

L’Hospital del Mar
De11975 a l’actualitat: s’aglutinen
els serveis i s’obre al mar
L’hospital adopta la versi6 laica del seu
nora i comenqa la seva tercera vida, la de
la seva consolidaci6. E11978 es crea el
servei d’urg~ncies i s’hiincorporen nous
serveis corn pediatria, ginecologia, psi-
quiatria itraumatologia. L’hospital, corn
la societat, es "refunda democrhtica-
ment" i assumeix plenament el sou rol
d’hospital general i "tamb6 de compro-
mls social", destaca Venteo. L’any 1981
es posa en marxa la primera unitat
d’atenci6 als drogodependents per aten-
dreels addictes a l’hero’~na, primer, i la
coca~na, despr6s. "Des de la comissaria
de laVia Laietana ens portaven els de-

tinguts perqu~ els don~ssim metadona",
recorda Benito. Arriben tamb6 els pri-
mers caso s de VIH. Aquell mateix any es
va registrar l’explosi6 de la Catalana de
Gas, unes instal-lacions que feia 30 anys
que havien d’haver desaparegut per6
que fins a l’explosi6 ningfl es planteja se-
riosament fer desapar~ixer. Tot i aques-
tes millores, l’hospital es continuava
considerant de "segona divisi6, a certa
dist~ncia del Cllnic, laVall d’Hebron o el
Sant Pau’, diu Benito. E1 punt d’infle-
xid arriba amb els Jocs Ollmpics, quan
l’Hospital del Mar ~s designat per aten-
dreels esportistes. "Fa el salt qualitatiu
iavui diuBenito 6sunhospitaldepri-
mera divisi6" integrat en Factual Pare de
SMut Mar. I, ara sl, de cara al mar.|

ARXIU FOTOGRAFIC P~REZ DE ROZAS

ELS PACIENTS VAN SALVAN
PROFESSIONALS SANITARIS

A principis de la Guerra Civil,
los monges infermeres van
empresonades i alguns merges
de rhospital los van acollir a
casa. Els metges considerats
de dretes s6n perseguits, El
testimoni d’alguns pacients
evita l’execuci6 ffalguns
informers.

ALEXANDER FLEMING VA
INAUGURAR UN EQUIPAMENT
L’any 194g Alexander Fleming
inaugurava el nou pavell6
d’investigacions m~diques,
encara en obres, i es va mostrar
so,pros per les mostres d’afecte
dels barcelonins i pel fet que no
es va traduir a l’espanyol la seva
confer~ncia, L’equipament, per
cert, li va semblar petit.

UN INFERMER EXECUTAT
PER SER ASSASS| EN Si:RIE
Pore Tuduri, un dels primers
informers que va anar de
voluntari al front d’Arag6, va
ser l’flltima persona executada
per les autoritats franquistes
pel sistema de garrot vii a
Nallorca, acusat d’haver
assassinat i esquarterat
diverses persones.

4 PERSONES VAN MORIR
DURANT LES OLIMP|ADES

L’Hospital del Mar va ser
hospital olimpic el 1992. "Era
un hospital dins d’un hospital",
diuJosep EIaria Bonito, queen
va set coordinador. Hi van
morir quatre persones, entre
los quals hi havia un jutge de
fir i un familiar que va patir un
infart a la cerim6nia inaugural,
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