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El llibret que teniu a les mans vol ser 
una aproximació històrica a una institució 
que ha vetllat pels malalts més desafavorits 
de la nostra vila. Ho ha fet a través de la 
caritat i la beneficència, fins arribar a 
l’assistència sanitària i a l’actual centre 
geriàtric i sociosanitari. Ens complau fer-
vos partícips a través d’aquest opuscle de la 
celebració dels cent anys de vida de l’edifici 
de l’Hospital.

Parlem d’una institució amb més de 600 anys d’història. La primera referència 
coneguda de l’hospital de Blanes és de l’any 1369. En aquell temps la 
responsabilitat del seu funcionament requeia en els prohoms de la Universitat 
de la Vila - l’ajuntament- juntament amb eclesiàstics. Una història que queda 
resumida en aquestes pàgines a través del treball de recopilació de les dades 
més importants que ja coneixíem i de la investigació que han fet els tècnics 
de l’Arxiu Municipal de Blanes, que també ha quedat reflectida en l’exposició 
que s’allotja al vestíbul principal de l’Hospital, avui Hospital Asil Sant Jaume.

La curació dels malats s’aconsegueix a través d’un personal preparat i 
l’equipament tècnic adequat. Al llarg dels segles la societat blanenca s’ha 
anat dotant dels instruments necessaris per garantir aquest objectiu. Avui dia 
gaudim d’un sistema de salut pública que permet unes condicions hospitalàries 
inimaginables durant la major part dels segles de vida de l’Hospital de Blanes.

A finals de segle XIX des de l’Ajuntament s’acordà dotar a l’hospital dels 
serveis de les germanes de Sant Josep, que es van càrrec de la gestió diària de 
l’establiment i que encara avui dia hi són presents. I pel que fa a l’edifici, l’any 
1913 s’inaugurava el nou Hospital a l’actual carrer Jaume Arcelos. Mossèn 
Arcelos i Joan Burcet, per posar dos noms, formen part del llistat de benefactors, 
empreses o entitats que han col·laborat a fer front la gestió de l’Hospital. Amb 
el trasllat a les noves instal·lacions, la vella construcció, situada al centre de 
la vila, va ser ocupada per la Guàrdia Civil que la transformaria en caserna. 
Aquest vell edifici iniciat durant el s. XIV seria enderrocat l’any 1990 per fer 
una plaça, que avui porta el nom de plaça de l’Antic Hospital i que ens recorda 
la importància que ha tingut i té per Blanes aquesta institució i la bona tasca 
assistencial que s’hi desenvolupa.

L’any 1993 s’inaugurà l’Hospital Comarcal de la Selva i dos anys després, el 8 
d’octubre de 1995 s’inauguraven les noves instal·lacions del Sant Jaume, amb 
la construcció del l’actual asil i que suposà ampliar la capacitat a 104 places. 
En l’actualitat l’atenció sociosanitària la desenvolupa la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva.  

Serveixi aquesta presentació per agrair la tasca desenvolupada per tot el 
personal, germanes, membres del Patronat, voluntaris, residents, familiars i 
institucions que fan que la història d’aquesta institució continuï fent el seu 
camí i que per molt anys més pugui atendre als nostres ancians sota el lema 
de Maria Gay, fundadora de les religioses de Sant Josep,  “d’alleujar el dolor i 
sembrar la pau en els cors dels malalts”.

Josep Marigó i Costa
President de la Fundació privada Hospital Asil Sant Jaume de Blanes 
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Caritat, beneficència i assistència sanitària. 
L’hospital Sant Jaume entre els segles XIV i XIX.

Per la nostra societat un hospital és bàsicament un lloc on els membres de la 
comunitat són atesos per recuperar la salut perduda. La curació és l’objectiu 
perseguit i s’aconsegueix a través de personal i equipament tècnic adequat.

Originàriament, però, els hospitals eren institucions amb unes funcions força 
diferents de les actuals. Els nostres hospitals provenen del model d’hospital 
que neix a l’Europa occidental durant el segle XII  i que es caracteritzava per 
ser una institució destinada a tenir cura dels malalts més que no pas a guarir-
los i per no comptar, inicialment, amb cap suport tecnicomèdic. L’hospital, 
més que una casa de salut, era un alberg de pobres on se’ls admetia tant si 
tenien salut com si els afligia alguna dolència. També feien de refugi de pas per 
a pelegrins, estrangers o malalts pobres.

Tot i això, a la Mediterrània oriental, des del segle IV dC i fins a la caiguda 
de l’Imperi bizantí, varen existir institucions d’internament que combinaven 
el fet de tenir cura del malalt amb l’ús de tècniques guaridores per part de 
professionals. Aquest model oriental, més enllà de ser adoptat puntualment 
durant la Hispània visigòtica i pels carolingis, no va tenir cap altra continuïtat 
a Occident.

Per contra, els hospitals medievals occidentals, producte de la pietat cristiana 
cap als pobres i desheretats, eren concebuts com a institucions per a la pràctica 
de la caritat i no com a llocs de guariment. Eren bàsicament centres que entre 
les seves funcions-i no de manera exclusiva- figurava la de vetllar els malalts. 
El mòbil era l’acció caritativa en favor del necessitat.

De ben segur que el procés d’institucionalització de l’hospital de Blanes ha 
estat directament relacionat amb el desenvolupament d’una forma de regisme 
local estructurada com és la Universitat o el Comú (avui Ajuntament). Durant 
el segle XIV, sota l’empara i el control senyorial, la societat blanenca es va anar 
dotant d’instruments per garantir el diàleg permanent amb el vescomte i el bon 
funcionament de la vida col·lectiva, un dels eixos principals de la qual passava 
per la necessitat de protegir aquells dels seus membres que eren víctimes de la 
desgràcia o de la malaltia. Alguns medievalistes han considerat l’hospital com 
un dels elements que defineix el caràcter urbà d’un assentament, al mateix 
nivell d’importància que la notaria o la plaça del mercat. En aquest sentit el 
sorgiment de l’hospital blanenc estaria relacionat amb la consolidació de la 
vida urbana després de les grans calamitats provocades per la pesta negra 
(1348) i els esforços dels vescomtes de Cabrera per convertir Blanes en el 
centre dels seus dominis a partir del darrer terç del s. XIV.

La primera referència coneguda de l’hospital de Blanes és de l’any 1369 quan 
el  bisbe concedeix una quesitoria (llicència per aplegar donatius) a favor de 
l’hospital. La responsabilitat del seu funcionament requeia en els prohoms 
de la Universitat de la vila i en la parròquia. En unes ordinacions del S. XV 
la vescomtessa Violant de Prades reconeixia l’antic costum que els prohoms 
de la vila es reunissin i designessin els seus síndics i representants per actuar 
davant del senyor i per administrar els assumptes de la comunitat, com ara 
l’hospital de pobres o l’obra de l’església. Segons un model general proposat 
per l’església, els particulars s’havien de limitar a consolar el dissortat amb 
l’esperança del miracle. Malgrat això els clergues blanencs varen participar 
activament en la gestió d’un hospital que representava una posició activa i 
tangible davant la dissort, encara que de vegades hi hagué conflictes. Un cas 
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conegut és el del rector Bernat Boades, que va tenir problemes amb alguns 
feligresos i amb els prohoms de la vila (municipalitat) per voler cobrar drets als 
pobres que hi morien. El bisbat li ordenà l’any 1424 que enterrés gratuïtament 
els morts de l’hospital. I en una resolució amistosa amb els prohoms de vila 
es va resoldre que podria cobrar una quantitat quan eren estrangers, però que 
no hi tindria dret d’espoli.

En una data també reculada es comença a plantejar la possibilitat de 
construir-hi una capella. L’any 1413 el bisbat concedeix una primera llicència 
per demanar caritat per a la capella de Sant Jaume de l’hospital. D’aquestes 
llicències n’hi va haver diverses. Però sembla que no fou fins a l’any 1424 
que el tema engegà de debò. Aquest any, el bisbe Andreu Bertran, durant una 
visita, va tornar a donar llicència per aplegar donatius per construir una capella 
dedicada a Sant Jaume (i també inicialment Sant Llop) per tal que els malats 
“poguessin morir cristianament”. A més, va concedir 40 dies d’indulgència 
als benefactors. A partir d’aquí se succeeixen d’altres llicències per demanar 
donatius i, finalment, la capella es va acabar l’any 1468. El 12 d’agost el bisbat 
va donar llicència per celebrar missa al seu altar. 

Tot i que aquest llarg procés evidencia les dificultats per afrontar una obra 
d’aquestes característiques, el creixement de l’hospital i la capella no es varen 
deturar. Durant les guerres Remences els jurats de la vila obtingueren permís 
del bisbe perquè actués d’església parroquial. També va ser un dels llocs 
habituals de reunió i deliberació de la universitat. A finals de segle, a petició 
dels jurats, es tornen a concedir unes llicències, aquesta vegada per poder 
pescar els dies de festa i així aconseguir recursos per ampliar l’hospital i també 
la capella. 

Per al manteniment de l’hospital 
calia un edifici mínimament 
adequat i l’assignació d’unes 
rendes fixes provinents de béns 
arrels o del deute municipal. La 
venda de censals va ser una de 
les principals fonts d’ingressos 
de l’hospital. Així ho indica el fet 
que a finals del segle XVI, des de 
la universitat, es confeccionés un 
registre de tots els censalistes i les 
pensions que havien de pagar a 
l’hospital. Aquesta relació es va 
seguir ampliant durant el segle 
XVII.

La preocupació  per aquest assumpte es torna a manifestar a principi del 
segle XVIII quan es compila el “Llibre de las rendas i emoluments reb y rébrer y 
percibir deu anualment lo Sant Hospital de Pobres de Jesuchrist de la Vila de Blanes”, 
instrument que els clavaris i oïdors de comptes de l’hospital utilitzaran en el 
cobrament dels censals i que recull, al mateix temps, estats de comptes de tot 
el segle. De nou en aquest llibre s’apleguen tots el censals en actiu i se n’hi 
troben fins a 1822. Els més antics es remunten a 1499. Aquests censals mostren 
per una banda que, si bé la majoria de censalistes són de Blanes (70%), l’àmbit 
d’influència de l’hospital també arriba als pobles de la seva comarca natural 
(el 22% són de Palafolls, Tordera, Lloret, Malgrat, Pineda o Santa Susanna) i la 
resta pertany a persones de pobles més allunyats. Per l’altra, s’hi veu que una 
gran part dels censals provenen de membres del poble menut  la qual cosa 
podria indicar que, davant la necessitat de l’endeutament, les classes populars 
de la vila optarien per afavorir una institució la finalitat de la qual en darrer 
terme els beneficia a ells mateixos.

Al recurs de la venda de censals com a fórmula de finançament cal afegir 
altres modalitats com les deixes testamentàries, les donacions, el bací o les 
almoines particulars en diner i en espècie. Cal pensar, en aquest sentit, que 
fins i tot els més mancats de mitjans practicaven la caritat. El suport econòmic 
municipal sota diverses modalitats, tot i que fluctuant, també sempre hi fou 
present. Per exemple sabem que a mitjan s. XVIII una de les condicions de 
l’arrendament de la carnisseria pública era que s’havia d’assortir gratuïtament 
de carn els malats de l’hospital. O que a finals de segle, el 1797, es va pactar 
amb l’arrendatari dels corrals de la carnisseria que un terç dels ingressos del 
lloguer del corral fossin per a l’hospital.

Pel que fa a l’economia, malgrat recolzar-se en la municipalitat, el que 
l’hospital intentava garantir amb el sistema censalista era una certa autarquia 
econòmica sobre la base d’un equilibri entre uns ingressos més o menys fixos 
i unes despeses assistencials mínimes. A mitjan segle XVIII els interessos dels 
censals van baixar del 5 % al 3 % i per tant la institució va veure com les seves 
rendes es reduïen. A finals de segle, segons el viatger Francisco de Zamora, 
l’hospital disposava de 200 lliures anuals. Això el situava al capdavant de la 
majoria d’hospitals  selvatans o de comarques properes, que no passaven de 
les 75 lliures. Malgrat això, Zamora, que va passar per Blanes el dia 4 de febrer 
de 1790, no es va estar de qualificar l’edifici de miserable ni de comentar que 
el tema de l’hospital “necesita arreglo en general”. 

Quant a l’edifici, de bell antuvi estigué situat a la cantonada entre els actuals 
carrers de Sant Jaume, Theolono Bacchio i Hospital, al costat de la muralla 
de ponent i a tocar del portal d’en Ferran o de la Riera, és a dir, en una de 
les entrades de Dintre Vila. Va restar en aquest emplaçament fins a l’any 1913 
en què es bastí el nou edifici del carrer Jaume 
Arcelos. Mentre va estar situat a Dintre Vila va 
patir diverses modificacions. Després de les 
ampliacions ja comentades del s. XV, a mitjan  
s. XVII presentava un estat ruïnós i els jurats 
del Comú decideixen fer-hi obres i ampliar-lo 
comprant cases veïnes.
En aquests sentit no és sobrer esmentar que 
durant el s. XVII hi hagué un espai municipal 
amb una casa i hort anomenat l’hospitalet. 
Estava situat a l’altra banda de la Riera, al costat 
mateix del Forn de la Calç. És probable que 
fos un lloc on puntualment s’hi traslladessin 
malalts per evitar contagis i fer quarentenes. 
En un capbreu de primers del s. XVIII la 
municipalitat el declara com a propi i el descriu 
com un lloc ja abandonat.

Respecte de la capacitat, cal comentar que es passa de 6 llits durant el s. XVI 
a 10 durant els s. XVII i XVIII als quals cal afegir, en èpoques d’epidèmies 
o guerra, els que s’habilitaven en locals provisionals. Cal tenir en compte 
també que sovint els llits els podien ocupar més d’una persona, cosa que es 
considerava com un efecte més de la penúria. En un inventari de béns mobles 
del l’any 1709 fet pel clavari de l’hospital, a banda dels estris  per al culte de 
la capella i la sacrista,  hi consten deu flassades, un matalàs, cinc màrfegues, 
llençols, coixineres, roba  diversa i un escalfador d’aram. 
Entrada aquesta època Moderna, s’observa que l’hospital de la comunitat va 
perfilant la seva organització i les seves funcions. Així, hi apareixen definides 
les figures del clavari, encarregat dels comptes; de l’hospitaler, encarregat de 
l’atenció directa als desvalguts i, per sobre d’ells, els oïdors de comptes que 
vetllaran per la bona gestió financera inspeccionant els comptes dels clavaris.
Una de les característiques d’aquest moment és, tanmateix, la incipient 
medicalització de la institució. Durant la segona meitat del s. XVII comencem 
a trobar referències sobre les medecines que l’apotecari ha de subministrar 
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a l’hospital a canvi de l’enfranquiment en 
els bagatges i també en trobem sobre els 
esforços que fa el comú per trobar un doctor 
en medicina perquè presti servei tant a 
l’hospital com al conjunt de la comunitat.

En la societat de l’Antic Règim la dinàmica 
fluctuant de l’economia feia que unes masses 
molt importants de població estiguessin 
constantment exposades a l’infortuni i la 
pobresa,  i que la malaltia en fos un signe 
més. A diferència de l’hospital interclassista 
actual, les persones de classe benestant 
durant l’Antic Règim solucionaven els seus 
problemes de salut a domicili, mentre que la resta de la població depenia 
dels hospitals locals, associats a la pobresa i la marginació. Era evident que el 
millor era no recalar-hi. En aquest sentit, l’any 1734 el bisbe va denegar una 
sol·licitud de malalts pobres blanencs que volien que els servissin les racions 
de menjar a casa seva en comptes de ser atesos a l’hospital.
En aquests moments, algunes funcions dels hospitals locals també van anar 
canviant. Ja no hi havia tants pelegrins com segles enrere, la disminució de les 
epidèmies va fer baixar el nombre de malalts, però, en canvi, el gran creixement 
demogràfic del XVIII va provocar que augmentessin molt el nombre d’expòsits 
i orfes. Aquestes persones, després d’una primera atenció, eren traslladades 
cap a institucions de Girona.  

Amb l’inici del segle XIX es produeix un seriós intent de reorganització de 
la institució. Les ordenances de 1805, que representen un cas rellevant de 
patronatge i administració hospitalària, varen establir una junta formada 
per 11 vocals. El regidor degà n’era el president. Després hi havia el síndic 
personer, un de l’estat noble, un de classe mitjana o que exercís alguna activitat 
liberal, un terrassà, un patró matriculat, un artesà i quatre obrers escollits per 
l’Ajuntament. L’administració anava a càrrec de dos regidors recolzats per un 
secretari.

Amb aquesta organització es va haver de fer front a les dificultats que suposà  
l’adveniment del Règim Liberal. Els canvis que es van anar produint afectaren 
les funcions dels Ajuntaments i, per tant, les dels hospitals que en depenien. 
L’estat liberal intentarà fer-se seva la responsabilitat de la beneficència, 
però el que aconseguirà  serà que els hospitals depenguin cada vegada més 
de les subvencions i acabin en mans de les oligarquies locals. En efecte, el 
procés secularitzador, inherent al liberalisme, va fer que a través de les 
desamortitzacions, moltes institucions caritatives quedessin sense béns. El 
corpus legislatiu que va permetre aquests canvis arrenca amb el reglament 
de 1822 ( que creava la Junta Municipal de Beneficència), segueix amb la llei 
de beneficència de 1849, el reglament de 1852 que la desenvolupava i queda 
arrodonit amb la desamortització civil de 1855.  

La conseqüència més important pel que fa a l’hospital de Sant Jaume va ser el 
trencament del feble equilibri que es mantenia entre ingressos i despeses gràcies 
a la reducció que ja s’arrossegava dels interessos dels censals, al creixement 
demogràfic de la vila, que implicarà una major demanda de serveis (i per tant 
també un augment de la despesa sanitària) i sobretot a les desamortitzacions, 
que obligaran a buscar noves formes de finançament. A partir de la segona 
meitat del s. XIX l’hospital es mantenia per unes rendes pròpies en retrocés ( tot 
i algun llegat important com el de les rendes d’unes cases de Cuba del blanenc 
Miquel Ferrer que es compartien amb Lloret), pels cabals de les persones de 
la Junta, per la captació d’almoina i per les representacions teatrals que tenien 
lloc en l’antiga capella. Les dificultats varen fer que fins i tot durant uns anys 
la Junta obrés amb independència del municipi i actués gairebé privadament. 

Durant el s. XIX l’església va ser actora principal en aquest camp. Durant tot 
el segle la institució havia anat perdent poder dins la xarxa d’assistència. Les 
autoritats liberals davant la misèria apostaren per fomentar la medicalització, les 
mesures higièniques, la desinfecció o les quarentenes. A partir de la Restauració 
i de la llei d’Associacions de 1887, però, l’església reaccionà i va començar a 
potenciar la creació de congregacions religioses assistencials. Paral.lelament, 
per equilibrar l’avenç de la ciència mèdica, fomentà l’aparició de Verges i de 
miracles curatius. És en aquesta conjuntura que l’Ajuntament acordà dotar 
l’hospital dels serveis de les monges Josefines, en concret l’any 1884. Aquestes 
germanes, a canvi d’una assignació econòmica, es varen fer càrrec de la gestió 
diària de l’establiment. L’ arribada de les monges als hospitals, a banda de 
ser interpretada com un intent de l’església per recristianitzar els hospitals 
i no perdre poder en el nou món assistencial, també ha estat vista com una 
resposta humana i tècnica necessària i poc onerosa en un moment de crisi 
financera. Amb el pas del temps les monges esdevindrien imprescindibles.

Una de les principals diferències que s’observa entre els reglaments de 
l’hospital de 1805 i el següent de 1913 rau en el fet que mentre en el primer 
l’entramat econòmic es basa en les rendes pròpies i en els censals, en el 
segon ja ha calgut buscar fórmules alternatives com la gestió de les monges o 
sobretot l’obertura de la institució als ingressos de malalts que, arran de l’avenç 
tecnomèdic de l’hospital, desitgen ser atesos per pròpia voluntat. D’aquesta 
manera es crearà una tarifa per a l’estada  a la sala general i una altra per 
als qui vulguin estar-se en habitacions individuals. Al marge del finançament, 
aquest darrer reglament incideix en el caràcter municipal de l’Hospital i el 
deixa en mans d’una Junta Municipal de Beneficència. Quant a la gestió diària, 
cal dir que recau directament en les germanes josefines i en l’administrador 
que ha de rendir comptes anuals a la Junta. Al costat d’aquests queden els 
metges com a professionals de guarir.

Així, doncs, durant la restauració borbònica, 
a cavall dels segles XIX i XX, l’hospital es 
convertí en un servei municipal més  des 
d’on la Junta de Beneficència va controlar 
els sectors més desfavorits de la societat 
en uns moments en què estaven agafant 
embranzida ideologies que posaven 
en dubte l’ordre establert. Els regidors 
utilitzaren els antics fons assistencials com 
a eina de govern del municipi. Calia evitar 
subversions promocionant l’assistència 
medicofarmacèutica i d’altres polítiques 
socials.  

 

Les germanes de Sant Josep 

Amb la voluntat de millorar el servei als malalts allotjats a l’Hospital i cobrir 
l’assistència domiciliària es van iniciar les gestions per portar a Blanes quatre 
germanes “vetlladores” que se’n poguessin fer càrrec. En data 10 de juliol de 
1884, atenent la preocupació mostrada pel regidor Felip Burcet en una sessió 
plenària i les peticions de la Junta del Patronat de l’Hospital de Sant Jaume, 
l’alcalde sol·licità formalment la petició i anomenà una comissió per a l’estudi 
de la seva viabilitat, on destacà la feina feta per Felicià Coll com a encarregat 
de la seva instal·lació a Blanes. El regidor Burcet havia expressat clarament la 
situació que es vivia al poble, que en aquell moment estava “faltat d’assistència 
en les seves enfermetats, els veïns estan desesperats perquè no troben ningú 
que vulgui cuidar els seus malalts.”
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El Bisbe de Girona concedí a l’Hospital de Blanes quatre religioses josefines 
del novell Institut de Sant Josep de Girona, que van fer seu el lema de “vetllar 
i servir”. Poc temps abans de la seva arribada a Blanes, el 1880, també a petició 
d’un ajuntament, en aquest cas el de Banyoles, ens trobem amb el primer 
hospital confiat a la congregació. El 1881 una altra comunitat es fa càrrec 
d’un hospital a Lloret, també a petició de l’ajuntament; el 1882, a Torroella de 
Montgrí, i el 1884, a Sant Feliu de Guíxols.

En una acta de l’Ajuntament datada el 28 de setembre de 1884 s’hi transcriuen 
les condicions perquè puguin venir a Blanes:

1. El mateix dia de la seva instal·lació a l’Hospital cal lliurar per a les quatre 
germanes una subvenció de tres pessetes diàries. Aquesta quantitat l’havia de 
rebre la Superiora per trimestres anticipats.
2. A més de la subvenció se’ls havia de facilitar tot allò necessari per a una 
atenció decent als malalts: mobles, llits, roba, estris de cuina... 
3. En cas de malaltia han de ser tractades com un malalt més de l’Hospital i 
poder rebre els medicaments necessaris. 
4. Quan no hi hagi malalts a l’Hospital, podran assistir els de les cases 
particulars que els ho demanin i percebre lliurament mitjançant salari o 
donatiu d’1 pesseta i 25 cèntims per dia i igual quantitat per nit de cada família 
a qui presti els seus serveis. En quedaven exemptes aquelles persones que el 
mossèn i l’alcalde consideressin pobres segons el que estava establert. 
5. Respecte als malalts de l’Hospital, si bé es comprometen a atendre tot tipus 
de malalties a les dones, respecte dels homes malalts “solamente prestaran 
aquellos que son compatibles con la honestidad de su estado, debiendo por 
lo tanto correr a cargo de la Junta el procurar otra persona para los casos y 
operaciones que ellas no puedan desempeñar.”
6. Podran estar sota la inspecció i protecció del rector de Blanes.

Finalment, les religioses de l’Institut de Sant Josep 
de Girona arriben a Blanes el 4 de novembre de 
1884. Són quatre germanes i la superiora Loreto 
Jaher, que va estar al capdavant de la comunitat fins 
al 1900. Aquell mateix any 1884, en la vigília de Sant 
Josep, havia mort la fundadora de l’Institut Maria 
Gay i Tibau, natural de Llagostera. L’obra benèfica 
de Gay s’havia iniciat de manera humil a Girona cap 
al 1871. El seu ideari era estimar el que havia escollit 
viure. Dedicar-s’hi plenament, com una gran família. 
I fer-ho en actitud de servei i no tan sols de prestació, 
especialment als desemparats.
Des d’un primer moment, les germanes, més enllà 
de tenir cura dels malalts de l’Hospital Sant Jaume 
també feien visites a domicili a les cases de Blanes. 
Era al Noviciat de Girona on les germanes de 
l’Institut de Religioses de Sant Josep es formaven i 
aprenien a ser vetlladores. 

Ja des de la seva arribada les germanes de Sant Josep reben l’estimació i el 
reconeixement dels blanencs. Com passava a Girona, les autoritats, els malats 
i  els blanencs en general queden sorpresos per la seva dedicació, ja que corrien 
a la capçalera del llits dels més desemparats. Ja el 1884 podem llegir “que con 
una vocación admirable y celo ejemplar consagran su existencia a la asistencia 
de enfermos cuyos servicios prestan con singular esmero (...)”

Les germanes s’estaven en un edifici vell, emplaçat al mig del poble i que 
no reunia les millors condicions higièniques per fer les funcions per les 
quals s’havia creat. El desembre de 1884 ja es parlà amb l’Ajuntament de la 
possibilitat d’afrontar les despeses de l’enderroc del sostre de l’antiga capella 
per motius de seguretat. Aquest espai s’havia transformat en teatre, però feia 

molts anys que estava en desús. Es volia convertir en un pati per ampliar 
l’existent i millorar així les condicions higièniques de l’hospital i dels mateixos 
malalts, ja que s’afavoriria la ventilació i també beneficiaria les germanes 
josefines.

El 1913, amb el trasllat de l’Hospital al nou emplaçament, a poc a poc es va 
anar convertint en un autèntic centre sanitari. La Guerra Civil, que esclatà el 
1936, i la conseqüent persecució religiosa que es desfermà van passar de llarg 
per l’Hospital. Sortosament, el seu nou administrador Joan Comas “Plata”, 
designat pel Comitè Revolucionari local, va demanar respecte per la tasca que 
hi desenvolupaven les 10 monges que hi havia en aquell moment a l’Hospital 
i prohibí que ningú no obstaculitzés la seva feina. La germana Núria, tota 
una institució a l’Hospital, que ja hi vivia abans de la Guerra, ha compartit 
el seu testimoni personal de com van ser aquells anys conflictius amb les 
infermeres. Ella va poder viure totes les transformacions de l’Hospital, també 
la inauguració de la nova residència el 1995.

Des que van arribar a Blanes el 1884 no hi ha hagut cap període sense monges 
de Sant Josep a l’Hospital Sant Jaume. Sempre que les circumstàncies del 
moment i les vocacions ho permetin continuarà sent així i les germanes 
podran donar compliment al lema de la fundadora de la comunitat Maria Gay: 
“alleujar el dolor i sembrar la pau en els cors dels malalts”, donar un testimoni 
de fe i estar al servei de Blanes. 

Les germanes desenvolupen la seva missió amb normalitat, tot i que el 1977 
falten monges per cobrir els serveis. Tot i així, es pot tirar endavant el servei 
i s’organitzen les tasques de cadascuna d’elles. Així, la germana Isabel era 
l’encarregada de l’asil; la germana Rosario, de l’ambulatori i el quiròfan, i la 
germana Araceli, de planta. El 1984 se celebrà de manera solemne el centenari 
de la seva arribada al poble. Des de llavors, set noies  filles de Blanes han 
professat com a germanes de Sant Josep.

El 2009, quan se celebraren els actes del 125 aniversari de la seva arribada 
a Blanes, no hi havia a Espanya postulants ni novícies noves, però 18 joves 
s’estaven preparant a Sud-Amèrica i a l’Àfrica per vestir els hàbits. Si el 
1871 eren 7 joves les que es van fiar de la crida de Déu i la missió de Maria 
Gay, el 1884, quan arribaren a Blanes ja eren una comunitat de 50 germanes 
“vetlladores”. Ara són 425 germanes escampades per 13 països d’Europa, 
Àfrica i Amèrica Llatina. 130 d’elles serveixen a l’ensenyament, la sanitat i 
l’atenció geriàtrica a les comarques de Girona.

Actualment a l’Hospital Sociosanitari Sant Jaume de Blanes hi ha 4 germanes: 
Encarna Fuerte, Martina Miguel, Elisa Herrera i la Superiora Inés Luis. Entre 
totes s’encarreguen del servei religiós als residents, de l’acompanyament als 
malalts i de la Pastoral de la salut. La germana Encarna, que com la germana 
Superiora Inés havia exercit d’infermera, s’encarrega de visitar els malalts 
més dependents i del servei d’acompanyament; la germana Martina, de les 
activitats diàries i de l’acompanyament; la germana Elisa té cura del taller de 
costura i petites artesanies, amb articles realitzats pels propis residents, i la 
germana Superiora coordina la tasca de voluntariat.

Entre les 4 germanes de l’Hospital 
fan pastoral sanitària, assistència 
religiosa als residents i també 
participen de la tasca de voluntariat 
que es fa al centre. El servei 
espiritual religiós forma part de 
l’assistència integral que s’ofereix 
a tots els pacients i familiars. 
L’objectiu d’aquest servei segons 
el Pla de Pastoral de l’Institut és 
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“ser bona notícia de l’amor misericordiós de Déu a la persona que pateix, per 
alleujar el dolor, sembrant la pau en el seu cor”. Des del respecte i la llibertat, 
s’acosten a totes les persones -creients o no creients- i d’altres confessions 
religioses, per atendre’ls, però deixant sempre el protagonisme a cada 
persona, i els aporten el que necessiten per viure amb pau interior el moment 
de la malaltia o el deteriorament. L’equip de Pastoral vetlla durant les 24 hores 
perquè l’atenció humana, espiritual i religiosa sigui l’adient per a cada pacient. 

El nou Hospital 

Se sap que ja des de finals del segle XVII es van fent importants obres de 
restauració al vell immoble que acull l’Hospital, unes obres per altra part 
necessàries per tenir en condicions un edifici que feia la funció d’Hospital 
des de finals del segle XIV. Amb el pas del temps coneixem que es va comprar 
una casa que pertanyia al veí Jaume Romaní i que tocava amb la paret de 
l’Hospital, per engrandir-lo. 

Ja a mitjan del segle XIX el consistori blanenc veu la necessitat de fer un altre 
hospital en un indret fora del nucli habitat, amb prou espai i on s’hi garanteixin 
totes les mesures higièniques. El 1872 es fan gestions amb l’arquitecte 
provincial  per a traslladar-lo a la part final del carrer dels Massans, a l’indret 
dit Les Ànimes. Hi ha escrits que expliquen que alguns veïns del centre de la 
vila es queixaven de la mala olor.

Però no és fins a  principi de segle XX, a partir de 1906, quan mossèn Jaume 
Arcelos, el llavors ecònom de la vila, promou una gran campanya per intentar 
aconseguir uns terrenys on es pugui edificar un nou hospital que cobreixi les 
necessitats de Blanes. En aquesta campanya popular es van recollir importants 
sumes de diners per l’època. Sobretot és remarcable la col·laboració directa 
dels blanencs en forma de jornals i prestació de carruatges per al transport 
dels materials per fer l’obra del nou equipament. 
La Junta Municipal de Sanitat havia emès un informe datat el 26 de novembre 
de 1910 on explicava que els terrenys emplaçats a l’Horta de la Perla es 
trobaven en òptimes condicions per a edificar-hi el nou hospital. Es buscava 
un lloc airejat i amb llum natural. L’elevació del terreny on se’n planificava la 
construcció era l’òptima, gaudia de sol tot el dia i a més d’una privilegiada 
panoràmica del poble. Es compren 7.482 metres quadrats de terreny per 
construir-hi el nou Hospital. Un donant va regalar aquest gran solar per fer-hi 
l’Hospital per mediació de Mn. Arcelos. 

Mn. Jaume Arcelos i Roura, natural de Santa Eulàlia 
de Layos, Orense, arribà a Blanes l’any 1898 i hi va viure 
durant 14 anys, en què va ocupar els càrrecs d’ecònom, 
vicari i regent de la parròquia Santa Maria de 1905 a 1912. 
Durant la seva estada amb els blanencs participà de la 
fundació del Centre Catòlic el 1906 i fou un dels impulsors 
de la creació de la Caixa Rural i del moviment juvenil dels 
Lluïsos a l’Esbarjo Parroquial. A finals de 1912 fou destinat a 
Begur com a rector. Posteriorment va ser director espiritual 

del Seminari de Girona i canònic de la catedral. Tornà a Blanes puntualment 
per participar en actes d’especial relleu, com va ser la celebració de les noces 
d’argent sacerdotals del seu amic Mn. Joan Batlle el 1921 o per la coronació 
canònica de la Mare de Déu del Vilar el 1955. Mor a Girona el 14 de febrer de 
1963, als 91 anys.

Cal ressaltar l’aportació econòmica extraordinària de l’americano i administrador 
de l’Hospital Joan Burcet, que lliurà la xifra de cinquanta mil pessetes. Joan 
Burcet i Camps va néixer a Blanes el 1852. El seu pare era capità de la marina 

mercant i propietari d’un vaixell que ell mateix comandava. 
Seguint l’ofici del pare, ell també obtingué el títol de capità 
de la marina mercant, en el 1891. Comandà diversos vaixells 
en viatges a Cuba, l’Argentina i les costes de Noruega. 
S’establi a El Salvador, on regentà uns pròspers magatzems 
on s’hi venia tota mena d’articles. Retornà a Blanes i es va 
fer construir una casa davant del mar, cal Quadro, al passeig 
de Dintre. Es casà amb la blanenca Adela Vieta i es dedicà a 
les obres de beneficència col·laborant amb diverses entitats 
i projectes socials. Més enllà de la seva dedicació en cos i 

ànima a fer realitat el nou Hospital, podríem destacar la seva tasca dins la 
Junta d’Obra de la Parròquia Santa Maria o com a membre de la Junta, soci 
protector i tresorer del Centre Catòlic, entitat a la qual va cedir un local de 
la seva propietat perquè s’hi instal·lés. A més, s’explica que fou el primer a 
Blanes que practicà l’esport marítim amb embarcacions de vela i motor.

L’Hospital havia romàs fins al 1913 al lloc on va ser fundat, entre els carrers 
Theolongo Bacchio, Sant Jaume i Hospital, on ara trobem la plaça de l’antic 
hospital. El dia 24 de març de 1913 s’inaugurà el nou Hospital. Aquell Dilluns 
de Pasqua al matí s’organitzà una processó amb una banda de música per 
traslladar el Santíssim Sagrament des de la capella de l’antic Hospital al nou 
edifici. Hi assistiren les autoritats locals, encapçalades per l’alcalde Joan Carbó 
Xifra, així com una nombrosa comitiva de blanencs. Quan finalitzà la cerimònia 
religiosa l’administrador Joan Burcet va llegir una memòria explicativa de les 
ajudes rebudes i de totes les gestions realitzades per fer realitat el projecte 
de construir un edifici per atendre els malalts pobres de la vila. El rector Mn. 
Antoni Adroher va agrair a l’ecònom de la parròquia Jaume Arcelos el seu 
lideratge en la campanya de cessió dels terrenys damunt dels quals s’havia 
aixecat l’Hospital que, tot i el canvi d’emplaçament, mantingué el vell nom 
d’Hospital dels pobres de Jesucrist de Sant Jaume. Al llarg de tot el dia de la 
inauguració van ser molts els blanencs que s’hi van apropar per a visitar les 
instal·lacions sanitàries. L’Hospital comptava en aquell primer moment amb 
8 llits. L’edifici va ser projectat per l’arquitecte Pijoan i combinava senzillesa i 
bellesa: obertures emmarcades amb rajol massís, ceràmica verda a la cornisa i 
una alternança de finestres simples i geminades. Estava format per dos cossos 
d’edifici. Un era el destinat a sales per a malalts, degudament separades per a 
homes i dones, i un altre de planta baixa, primer pis i terrat, que era on hi havia 
una habitació que feia la funció de capella, el menjador, la cuina, els banys, 
la recepció, un rebost, el rober, les sales d’operacions i de malalts crítics, i les 
habitacions de les germanes. Separats de l’edifici principal hi havia una sala 
d’autòpsia i el dipòsit de cadàvers. Els dos cossos que acabem de descriure 
estaven units per una galeria. Des de l’edifici on hi havia els malalts es gaudia 
d’una espaiosa i assolellada tribuna. Dels pavellons antics que es conserven a 
l’actualitat només un d’ells pertany a la primera fase de les obres inaugurades 
el 1913.

La capella de l’Hospital i els nous pavellons 

Joan Burcet fou designat administrador de l’Hospital el 1907 i la seva figura 
és cabdal per entendre l’evolució de la institució en el primer quart de segle 
XX. Burcet ocupà el càrrec durant dinou anys consecutius. La seva bona gestió 
i la dedicació personal van fer que fos ratificat en el càrrec pels successius 
alcaldes de diferents ideologies que van anar passant per l’Ajuntament. La 
seva tasca com a administrador continuà sent molt efectiva després de les 
obres inaugurades el 1913. Els donatius van disminuir  notablement el 1914 
i es lamentava que s’haguessin rebut poques ajudes per continuar avançant 
les obres de construcció, però la “cruenta guerra que está asolando a nuestra 
Europa influye en esta paralización.” Tot i la funció benèfica que aconsegueix 



16 17

100 Anys d’Edifici i 600 d’Institució

recaptar 385,40 pessetes i el donatiu de Joan Garriga Massó de 250 pessetes, 
l’any 1914 acabà amb un dèficit de 2.062,57 pessetes. En canvi, a finals de l’any 
següent hi ha un benefici de 5.446,14 pessetes. Els ingressos extraordinaris 
feien decantar la balança cap a un o altre costat.

L’amor que sentia el senyor Burcet per l’Hospital anava més enllà de la seva 
funció d’administrador. Va fer nombroses donacions i, tot i la seva avançada 
edat i els dolors que patia, hi anava a treballar gairebé diàriament, feia crides a 
col·laborar amb donatius per les obres a la gent benestant que venia a Blanes 
o als que van emigrar i havien prosperat a les colònies americanes, feia els 
viatges necessaris per tirar endavant el projecte, publicava proclames... Des 
de la modèstia i humilitat va lluitar per fer realitat la segona fase de les obres 
per “oferir als desvalguts una mansió on la terapèutica pot lluitar amb tota 
amplitud ja que no troba habitacions encofurnades i la convalescència té com 
a principals factors l’aire puríssim de la muntanya i el sol que fa esclatar en 
els llavis del malaurat un feble somrís d’optimisme”. (Recvll, núm. 101 -1924). 
Contestava les veus crítiques amb el projecte de l’Hospital, aquelles que el 
consideraven d’unes dimensions desproporcionades pels habitants que tenia 
Blanes -  uns 5000 el 1920 - dient-los que la resta de l’edifici podia ésser 
destinat a Asil, perquè els avis no haguessin de marxar a altres pobles.

El 1914 s’hi van allotjar 28 malalts, dels quals 19 eren homes i 9 dones. 21 dels 
malalts van ser curats i 7 van morir a l’Hospital. El 1918 ja es van atendre 32 
persones. El 1922, veient que amb la quantitat de diners que s’havia recaptat 
es tardaria molt a tenir una capella, n’assumeix les despeses i d’amagat 
n’inicia l’edificació. L’agost de 1924 s’inaugurava la capella de l’Hospital, 
obra del prestigiós arquitecte Isidre Puig i Boada, que ens deixà altres obres 
significatives al poble. Dos anys després, el 26 d’agost de 1926, moria el Sr. 
Burcet, ànima del projecte i eficaç administrador de l’Hospital.

Les obres encara s’havien de completar: s’havia d’afegir al costat de la Capella, 
on al seu davant hi havia el vestíbul i accés principal, un altre pavelló per 
a malalts. L’any 1930 la premsa local es lamentava que ja feia un any que 
s’havien començat les obres perquè les dependències en funció eren incapaces 
d’acollir totes les persones que ho necessitaven, però que tot i tenir el pavelló 
alçat  no podia ser ocupat perquè encara no s’havien acabat de pagar les obres. 
Faltaven pagar unes 1000 pessetes, però continuava oberta la llista de donants 
per recollir donatius, que finalment van possibilitar l’obertura de l’espai 
d’ampliació. 

Els òrgans rectors 

El 1913 es redactà el reglament de la Junta Municipal de Beneficència que es 
va ocupar de la nova gestió de l’Hospital. Entre l’articulat hi havia apartats 
com el dedicat als deures i facultats de l’administrador, on per exemple es 
detallava l’obligació de redactar cada any durant la primera quinzena del 
mes de gener una memòria de l’Hospital que donés compte del moviment 
de persones ateses o del número d’altes i baixes. En l’apartat específic de 
l’Hospital s’explicava qui podia ser-hi atès. S’especifica que “tiene por objeto 
la curación o alivio de las enfermedades que padezcan aquellas personas que 
por su pobreza sean dignas de ser socorridas por la beneficencia” (article 17). A 
més, “no podrán ingresar en el Hospital por no considerarse como enfermos, 
los ciegos, sordo-mudos, impedidos, imposibilitados y los viejos.” (article 18). 
No es podia ser admès a l’Hospital sense el corresponent reconeixement 
mèdic i una acreditació del l’estat de pobresa mitjançant certificació emesa 
per l’alcalde. En el Reglament, entre moltes altres coses, també s’hi fixaven les 
tasques que desenvolupava la germana Superiora i les altres germanes o els 
horaris de visita als malalts, que en aquell primer moment es fixen els dijous i 
diumenges de 10 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda. 

En aquests primers anys la Junta Municipal estava composta pel president, 
que requeia en la figura de l’alcalde; dos vocals nats, el rector de la parròquia 
Santa Maria i el metge titular; i els vocals electes, que eren els dos majors 
i els dos menors contribuents del poble i dos regidors de l’Ajuntament. La 
Junta era l’encarregada de nomenar l’administrador i l’administrador suplent 
que, juntament amb les quatre germanes de Sant Josep, s’encarregaven de les 
tasques de l’Hospital. 

L’evolució de l’Hospital (1913-1995) 

El 1926, després de la mort de l’administrador Joan Burcet, s’anomenà 
administrador Joan Carbó Xifra i, com a administrador suplent, Jaume 
Alemany i Sastre. Segons deixa constància el mateix administrador, en el 
període de 1926-1936, per tant també els anys de la Segona República, en cap 
moment les germanes van ser molestades i sempre foren tractades amb gran 
respecte.

En la sessió de 8 de novembre de 1934 l’Ajuntament 
nomenà la Junta següent: president, Vicenç Tordera 
Collell; vocal nats, Mn. Anton Falcó i Dr. Brunet 
Casellas; vocals electes els regidors Pere Buixeda 
Pagès i Fèlix Andreu Alum; els majors contribuents 
Vicenç Coma Ferrer i Jaume Alemany Sagrera i 
els menors contribuents Joan Lacumba Carbó i 
Joaquim Aalls Abuyer. L’administrador era Joan 
Carbó Xifra i com a suplent Joan Robert Rabassa. 

El 29 de juliol de 1936 el Comitè Local de Blanes 
decomissà l’Administració de l’Hospital i anomenà administrador en Joan 
Comas i Pou, que promogué la renovació de la nau gran, augmentà el número 
d’habitacions i permeté que es poguessin atendre persones forasteres, tenint 
en compte els moments de guerra que es vivien.
Acabada la guerra, el 5 de desembre de 1939 se substitueix el senyor Comas 
i després de manifestar la seva renúncia el senyor Carbó es designà en 
Ramon Baltrons Urgell com a nou administrador. S’iniciaven uns anys 
de postguerra de moltes dificultats i la comunitat de germanes va haver 
d’afrontar una situació de penúria econòmica i de carestia generalitzada amb 
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solitud. Afortunadament, sempre hi va haver persones que pensaven en els 
malats pobres i en la gent més necessitada i donaven el que bonament podien, 
bàsicament en forma d’aliments.

El 1946, l’administrador de l’Hospital sol·licità a l’Ajuntament que s’arrangés la 
carretera que passa per davant de l’edifici i que els dos carrers que s’havien fet 
i que condueixen a l’Hospital portessin els noms dels benefactors i impulsors 
de l’entitat: Joan Burcet i Jaume Arcelos. 

El 1948 l’Ajuntament acordà que l’Hospital no tingués dependència directa 
del municipi, per convertir-lo en una personalitat jurídica independent que 
fos al mateix temps Hospital i Asil. Es projectà la construcció d’un nou pavelló 
dedicat a Asil i es designà  Joaquim Robert Rabassa perquè hi actués en nom 
de l’Ajuntament.

Aquest, però, fou un procés lent. A partir d’aquest moment l’Hospital es 
destina a vells, pobres o no, i a malalts. Abans només atenia pobres i malalts. 
El 30 de desembre de 1950 es ratificà l’acord del consistori per part de la 
Direcció General de Beneficència i el 22 de juny de 1953 la Dirección General 
de  Administración Local donà la seva conformitat.

El 18 de novembre de 1953 l’Ajuntament en Ple acorda, per unanimitat, dotar 
de personalitat jurídica i independent l’Hospital de Sant Jaume. Finalment, el 
31 de desembre de 1953 és autoritzada l’escriptura pública de Constitució i el 
Patronat quedà constituït per: president, alcalde de Blanes, Rodobaldo Aldama 
Adalia; secretari, el rector de Santa Maria, Joan Quer Güell; Mare Superiora de 
la Comunitat, Teresa Marcer Pastoret; metge més antic de l’Hospital., Bladimir 
Padrós Sola; administrador i administrador suplent, Ramon Baltrons Urgell i 
Joan Carles Arniges; dos vocals, veïns de Blanes, majors d’edat, anomenats per 
la resta del Patronat., Xavier Brillas Xifra i Emili Bitlloch Cornellà. L’Hospital es 
convertia en una personalitat jurídica pròpia, domiciliada, amb plena capacitat 
per adquirir, retenir i alienar tota classe de béns, inclús per títols gratuïts.

El 1963, amb la mort de Ramon Baltrons, entrà Josep Mestres i Rovira com 
a nou administrador. La nova junta del Patronat la completaven l’alcalde 
Domènec Valls, el rector Mn. Quer, l’administrador suplent René Bourlon, 
la Superiora Maria Àngels Congost, el metge titular Xavier Brunet i els 
vocals Xavier Brillas i Jesús Crous. En aquell moment hi havia 14 asilats i 
vint hospitalitzats. Els hospitalitzats oscil·laven entre 15 i 20 i es disposava 
de dos llits per als casos d’urgència. Hi havia vuit germanes de Sant Josep 
que en tenien cura. Per a la manutenció dels asilats, malalts i la comunitat es 
disposava de sis mil pessetes mensuals. Les verdures de l’hort, els ous i la carn 
de les gallines i la cria de porcs eren una ajuda important. La Confraria de 
pescadors proveïa diàriament l’Hospital del peix necessari. 

Es calcula que en aquell moment es necessitaven unes 200.000 pessetes anuals 
per tenir l’Hospital-Asil en un bon estat de funcionament. El dèficit anual 
vorejava les quaranta mil pessetes, que eren parcialment o totalment cobertes 
per donatius extraordinaris de particulars.

Hi havia una gran col·laboració mèdica a l’obra hospitalària, en la qual cal 
remarcar la tasca que feia el doctor Xavier Brunet, que hi actuava de president. 
Calia anar més enllà i es plantejava que amb l’ajuda de la resta de companys 
metges es podria tirar endavant un projecte de millora, per posar al dia la sala 
d’operacions i l’atenció de les múltiples urgències o els parts.

El 1964, el grup de cursets de cristiandat de Blanes fa una aportació de 500.000 
pessetes per instal·lar calefacció a tot l’edifici.

El 1967 es fa una ampliació de la Junta del Patronat i renovació d’estructures. 
Trobem  com a vocals a cinc persones noves: Antoni Jordi Macip Valls, Fèlix 
Roca Piferrer, Salvador Reynaldos Cabot, Josep Ametller i Benet Ribas 
Fugarolas.

A finals de la dècada dels seixanta hi havia la 
necessitat urgent de fer reformes a l’edifici, 
amb millors pavellons, assolellats, amb 
quiròfans i instrumental quirúrgic modern, 
habitacions individuals, posar la calefacció 
centralitzada... A més s’havia de solucionar 
el complicat desequilibri entre ingressos 
i despeses. Es va fer un estudi rigorós per 
trobar una resposta, però calia una important 
inversió de diners, que pujava a 6.108.415 
pessetes. Es determinà que s’havien de 
separar i definir les funcions pròpies del 
que era l’Hospital i les de l’Asil, a fi que la 

primera ajudés a pal·liar el dèficit de la segona. En diferents fases s’aniran 
construint les instal·lacions pròpies d’un hospital d’aguts. I el 1970, en temps 
de la Superiora Jesús Gutiérrez, es va fer el pavelló que acolliria l’allotjament 
dels ancians de l’Asil. Les obres es van tirar endavant amb la venda de cinc 
cases que amb el temps els hospitalitzats havien deixat a la institució. De les 
cases només se’n va treure 4.200.000 pessetes i la resta van venir de deixes 
dels mateixos asilats del moment, com Josep Brunet Vivert, Fèlix Nonell Vilà i 
els germans Joan i Teresa Ametller Marès. Aquests diners van servir per pagar 
unes obres que van millorar el servei, que després ells també van poder gaudir.

En la dècada dels setanta s’amplià l’Hospital i es crearen serveis com els de 
traumatologia, cirurgia o psiquiatria. El 1970-71 es reformà el pavelló per un 
de nou per als  avis. El juny de 1973 es reorganitzà la Junta del Patronat amb el 
nou rector Miquel Ayats, la Superiora Felisa Martínez, l’administrador suplent 
Jesús Crous i els vocals Benet Ribas, Salvador Reynaldos i Fèlix Roca.

En aquell temps el Josep Marco acabava la carrera de Medicina i juntament 
amb dos companys més, Joan B. Amado i Albert Palaudarias, tiraren endavant 
el servei d’un dispensari durant la temporada d’estiu. La bona acceptació del 
servei va fer que quedés establert com un servei hospitalari més. A poc a poc 
l’Hospital anirà ampliant la plantilla i l’oferta assistencial. El 1975 s’amplia el 
pavelló clínic per a malalts amb la construcció d’un pis superior, la remodelació 
de la planta baixa i la instal·lació d’un ascensor. Es disposava de 16 habitacions, 
així com les corresponents sales per a quiròfan, raigs X, consultes mèdiques i 
sala d’espera.
Aquell mateix 1975 l’administrador Josep Mestres delega funcions a Salvador 
Reynaldos. Es creen les figures dels delegats i responsable de l’asil d’ancians 
Jesús Crous Collell i de subministraments Fèlix Roca Piferrer. La delegació 
mèdica passà a càrrec del Dr. Josep Marco, per supervisar la tria de caps de 
serveis com cirurgia, traumatologia, clínica, metge de guàrdia i les auxiliars 
sanitàries. En aquell moment, el Dr. Marco, a més de la direcció mèdica del 
centre – va suplir al Dr. Brunet com a metge més antic - tenia al seu càrrec 
traumatologia o cirurgia. Pel que fa a la resta de metges: els doctors Agustí 
Valentí i Ramon Pérez feien els tons de guàrdia; el Dr. Joan Baptista Amado, 
amb l’ajuda de del Dr. Carles Gil, s’ocupava de medicina general; el doctor 
Constantí Domínguez i l’auxiliar Polien Riebbels tenien cura del laboratori, i 
la doctora Montserrat Murillo de radiologia. Es disposava de la col·laboració 
d’ajudants puntuals i d’un servei de recepció de dia i nit. 

El 1976, hi ha converses per sol·licitar el concert amb la Seguretat Social, per 
poder assistir al centre tots els seus afiliats. El 1977 s’estableix concert amb 
la Quinta de Salud La Alianza, que subministrà metges com a cooperació 
recíproca. L’1 de novembre de 1977, ja establert el concert amb la Seguretat 
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Social, es facturen per primera vegada els serveis a parteres. La llevadora Maria 
Estévez fou la primera que va fer aquest servei com a llevadora del poble.

El 1978 el nou Patronat quedà constituït per Jordi Bacardit, president; Mn. 
Miquel Ayats; superiora Emília Pérez; Josep Mestres, administrador, que per 
la seva avançada edat delegà les seves funcions a l’administrador suplent 
Jesús Crous; com a vocals Benet Ribas i Fèlix Roca. El metge titular era Josep 
Marco i com a membres de la Comissió hospitalària, Fèlix Roca  i Josep Camps 
Baltrons. 

El 13 de maig de 1979 pren possessió del càrrec de president del Patronat 
la primera alcaldessa de l’època democràtica, Maria Dolors Oms i Bassols. 
També és a partir de 1979 és quan s’inicià la potenciació de diversos serveis 
assistencials clínics i centrals. Hi havia quatre serveis bàsics que eren 
traumatologia i ortopèdia, amb els doctors Marco i Martí com a especialistes i 
el doctor Josep Trias a medicina general; cirurgia general pels doctors Sanmartí 
i Spuch; Ttcoginecologia pels doctors Gascons i Omar i medicina interna pel 
doctor Amado i les doctores Constans i Venera.  

L’any 1980 l’Asil acull 32 ancians. El 1981, en el mes de gener, es facturen 
a la Seguretat Social serveis de Cirurgia General i Traumatologia. El 1982 
l’Hospital comptava amb 24 habitacions, que eren al primer pis, comunicades 
amb un ascensor. 

El 12 de març de 1983 el doctor Marco presenta renúncia voluntària  com a 
director mèdic i ocupà la seva plaça el doctor Jordi Gascons. 

El 28 d’abril de 1984 mor Josep Mestres i entrà com a nou administrador Jesús 
Crous i Collell i com a administrador suplent Josep Andreu Geremias. Com 
a membres nats dins la Junta hi havia la presidenta-alcaldessa Maria Dolors 
Oms,  Mn. Lluís Solà, Josep Marco com a metge més antic de l’Hospital i la 
mare Superiora Remedios Mora. S’estableixen com a vocals veïns de Blanes 
(ja no calia haver-hi nascut) i 8 membres representants de l’Ajuntament, que 
són: Benet Ribas, Fèlix Roca Piferrer, Fèlix Roca Baltrons, Josep Camps, Carles 
Gibert, Francesc Xavier Oms, Miquel Massegur, Jordi Buixeda, Josep Bota, 
Felicitat Pérez, Jaume Sagrera, Francesc Orench, Jaume Duñó i Maximiliano 
Antequera. 

El 20 de desembre de 1984 el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya aprovà els nous Estatuts de l’Hospital Sant Jaume de Blanes.
El febrer de 1989 es presentava a F. Xavier Oms com a nou gerent de l’Hospital, 
que venia a continuar la tasca desenvolupada el 1984 per Joan Casas i 
continuada després per Pere Ibern. 

A finals de la dècada dels vuitanta l’Ajuntament va arribar a un acord amb la 
Generalitat per reconvertir l’Hospital en un Hospital Comarcal. En la darreria 
d’aquesta dècada l’Hospital de Blanes ja realitzava funcions com les d’un 
equipament comarcal, però amb una infraestructura física  insuficient per al 
bon desenvolupament de la seva tasca. És per aquest motiu que es va executar 
el projecte d’un nou hospital comarcal, que preveia la finalització d’obres a 
l’abril de 1992 i el lliurament de claus, completament equipat, a finals del 
mateix any.

El 31 de març de 1990 té lloc l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra 
del nou Hospital Comarcal de La Selva, emplaçat al paratge de la Serrallarga. 
L’acte comptà amb la presència del president Jordi Pujol, el conseller de Sanitat 
Xavier Trias i els alcaldes de Blanes Fèlix Bota i de Lloret Jordi Martínez, així 
com de tots els membres del Patronat i altres autoritats. Aquí començava una 
nova etapa per a l’Hospital-Asil de Blanes. 

L’equip humà que va haver d’afrontar la posada en funcionament del 
nou hospital va tenir la seva base en el personal que tenia el Sant Jaume. 
L’organigrama inicial del nou centre, així com les persones que el componien 
havien de ser les mateixes de l’Hospital Sant Jaume en el moment del traspàs. 
La gerència de l’Hospital Sant Jaume tenia com a objectiu proposat pel seu 
Patronat la planificació del traspàs en tots els seus vessants i la posada en 
funcionament correcte i progressiva del nou centre.

El 22 de novembre de 1990 se signà 
el protocol de cooperació entre el 
Departament de Benestar Social i 
l’Ajuntament de Blanes i el Patronat 
de l’Hospital-Asil Sant Jaume per a 
la creació d’una residència assistida 
i un centre de dia per a la gent gran. 
El Departament hauria d’aportar 
mitjançant l’ICASS el 60 % del 
pressupost de la construcció de 
l’asil i el Patronat, els terrenys i el 
40 % del pressupost. 

Aquells primers anys noranta també es creà el Consorci Sanitari de la Selva. 
Els seus estatuts s’aprovaren el primer de febrer de 1993. El Consorci estaria 
format per 4 membres del Servei Català de Salut, 1 de l’Ajuntament de Blanes, 
1 del Consell Comarcal i 1 de l’Hospital-Asil Sant Jaume 

L’octubre de 1991 es constitueix un nou Patronat després de les baixes per 
voluntat pròpia del Dr. Josep Marco i de Benet Ribas, després 20 i 24 anys de 
servei, respectivament. Va cobrir la plaça del Dr. Josep Marco el doctor Josep 
Trias Figueras, que deixà la seva plaça de vocal, la qual és coberta per Pere Puig 
i Camps. La plaça del senyor Ribas l’obtingué Joaquim Parrillas Contreras. Els 
vocals representants del consistori eren: Josep Aleñà, Francesc Esteve, Pere 
García, Felicitat Pérez, Fèlix Bota, Joan Felip, Joan Ferrer i Antoni Fernández. 

La inauguració del nou Hospital Comarcal de la Selva té lloc el 22 de maig 
de 1993, presidida pel president de la Generalitat Jordi Pujol, el conseller de 
Sanitat Xavier Trias, l’alcaldessa de Blanes Maria Dolors Oms i altres autoritats. 

A partir de 1993 comença una nova etapa i el Sant Jaume deixà de donar 
molts dels serveis tradicionals. El dilluns 24 de maig de 1993 es fa una senzilla 
cerimònia i es traslladaren els últims malalts de l’Hospital Sant Jaume al nou 
Hospital Comarcal.  L’equipament sanitari que hi va quedar es modernitzaria  
amb la construcció del nou asil, en un edifici annex, emplaçat a la part 
posterior, de quatre plantes, que va ampliar la capacitat a 104 places, 53 d’elles 
en habitació individual. 

El conseller de Benestar Social Antoni Comas i el president-alcalde del 
Patronat Fèlix Bota van inaugurar les noves instal·lacions del Sant Jaume el 7 
d’octubre de 1995. 

Actualment hi ha una vuitantena de treballadors i es cobreixen totes les places, 
amb 104 residents, alguns d’ells ja fa 25 anys que hi viuen. 

Amb la mort de Jesús Crous, Josep Andreu Geremias va assumir el càrrec 
d’administrador a partir de l’any 2004. Des del 2013 el nou administrador és 
Jaume  Jesús Barcons. 
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Un poble al costat del seu hospital 

L’hospital, com a institució municipal, rebia la corresponent subvenció de 
l’Ajuntament, tot i que aquesta resultava insuficient. En el Reglament aprovat 
en sessió plenària el 15 de desembre de 1913 s’havia estipulat per a les 
germanes una subvenció anual de 1080 pessetes que es feien efectives per 
trimestres. El 1923 era de 500 pessetes anuals i en les memòries de l’època es 
queixaven que tot i que l’Hospital fos un organisme del municipi “se dejase 
solo a sus pobres recursos”. El 1964 l’administrador Josep Mestres detallà que 
de les 1000 pessetes que rebia l’Hospital 500 les aportava l’Ajuntament i la 
resta l’administració hospitalària. 

Més enllà dels recursos municipals, l’Hospital sobrevivia gràcies als actes 
benèfics i als donatius, com els que es recollien en els festivals que es feien per 
la Festa Major o de la recaptació de les obres teatrals que cada any representava 
la colònia estiuenca, que abans de la Guerra Civil tenia a Pere Milà i Camps o a 
la família Coma com uns dels seus màxims benefactors. El senyor Milà i la seva 
esposa Rosario Segimón, propietaris de l’immoble conegut com la Pedrera, 
al passeig de Gràcia de Barcelona, tenien una magnífica casa d’estiueig al 
passeig de Mar de Blanes, que van ocupar amb assiduïtat. 

Les representacions s’acostumaven a fer al desaparegut Teatre Fortuny del 
passeig de Dintre, a la sala de dalt dels Terrassans o al Centre Catòlic. De 
la dècada dels anys vint tenim documentades diferents funcions teatrals. Per 
exemple, el 1924, quan es representà el quadret escènic La mona de Pasqua i 
el monòleg Incident, tots dos de l’escriptor blanenc Vicenç Coma Soley. En 
aquella ocasió la funció benèfica recaptà 1000 pessetes, una quantitat que feia 
molts anys que no s’havia assolit.

Una comissió de senyoretes s’encarregava d’organitzar aquestes vetllades 
benèfiques, i recaptaven donatius tant a Blanes com a Barcelona. Entre les 
organitzadores hi havia Maria Dolors Miralbell, Maria Teresa Ferran o Mercè 
Valentín. 

El 15 de setembre de 1982 l’administrador de l’Hospital Josep Mestres va 
fer lliurament d’un taló de cent mil pessetes que li havia fet arribar Mercè 
Codolà en nom de la colònia estiuenca de Blanes. Normalment s’escollia la 
data propera a la festivitat de la Mercè, quan la majoria tornava a Barcelona, 
per fer lliurament dels diners recollits. Aquesta antiga pràctica iniciada a finals 
del segle XIX ja ha desaparegut. Precisament la senyora Codolà fou la darrera 
persona que s’encarregà d’organitzar la festa benèfica a favor de l’Hospital 
Sant Jaume. 

A manera testimonial, tenim documentat que el 1920 l’americano Vicenç Coma 
Ferrer va fer un donatiu d’una caixa de 48 pots de llet condensada per als 
malalts pobres de l’Hospital, o que l’industrial Pasqual Boada va donar peces 
de cotó per a l’elaboració de llençols. L’any 1923, l’escriptor i doctor Josep Roig 
i Raventós, que estiuejava a la Casa de la Creu, al passeig de la Mestrança, va 
fer donatiu de dos aparells per a desinfecció de malalties contagioses.

Una altra via d’ingressos per l’Hospital eren els llegats que feien persones 
adinerades del poble. El més conegut és potser el d’un americano que va llegar 
a les religioses les seves cases de Santiago de las Vegas, a Cuba, el lloguer de 
les quals es repartia entre els hospitals de Blanes i Lloret. El 1916 reben un 
llegat de Josefina Alemany de 5000 pessetes a favor de l’Hospital. El mateix 
any, Demetri Nonell donà 5000 pessetes més. O el 1919 Amat Carreras fa un 
altre llegat de 2500 pessetes. Més modernament, als anys vuitanta, trobem 
altres herències significatives en favor de l’hospital, com les de Trinitat Oms i 
Maria  Lluïsa García-Tornel i Oms.

El 1915 les germanes van comprar 50 cadires de ferro pintades de blanc que 
s’instal·laven els diumenges al passeig de Mar i que servien per cobrar uns 
cèntims als passejants que s’hi volien asseure. Es tractava de recollir donatius 
per als pobres i malalts de la vila que acollia l’Hospital. El 1916 es recaptaren 
105 pessetes i després de l’èxit aconseguit amb aquest lloguer les germanes 
van decidir comprar 10 cadires més. Sabem que el 1917 en compren més.

Es donà el cas curiós que el 1922, en els primers anys d’eufòria per la 
implantació de l’esport del futbol a Blanes, les germanes de Sant Josep es 
van plantejar l’organització d’un partit benèfic perquè comprovaven que els 
diumenges la gent s’estimava més anar al camp de joc a veure el partit que 
sortir a passejar. El passeig de Mar quedava solitari i, per tant, disminuïa la 
quantitat recaptada pel lloguer de les cadires. Aquell any la recaptació per les 
cadires va ser només de 86 pessetes, una tercera part del que s’acostumava a 
recaptar en anys anteriors

Empreses, entitats culturals i artístiques de Blanes sempre s’han mostrat 
solidàries amb tot allò que fos a benefici de l’Hospital. La llista d’actuacions 
pro Hospital seria inacabable. En les darreres dues dècades, si bé és cert que 
han desaparegut els festivals que s’havien organitzat en altres temps, continua 
el vincle afectiu amb el poble i en dates assenyalades algunes entitats actuen 
desinteressadament en el geriàtric. Acostuma a ser coincidint per les festes 
de Nadal, quan també es continua fent la tradicional recepció als Reis Mags 
a càrrec del personal, germanes i autoritats polítiques. És el primer lloc que 
visiten els Tres Reis abans d’iniciar el seu recorregut pels carrers del poble.

Els residents de l’Hospital han vist actuar-hi entitats com La Coral Veus 
Blaneques, el Cor de Cambra Sota Palau, el Rotary Club, els diversos grups 
sorgits del Casal de la gent gran Benet Ribas, la representació del pessebre 
vivent del barri de Valldolig, actuacions del col·legi Cor de Maria, les escoles de 
dansa... que van a l’Hospital per fer-hi unes actuacions pensades especialment 
per a la gent gran coincidint amb dates festives.
L’Hospital viu els principals actes festius del calendari. Al llarg de l’any els 
residents participen de les diferents festes que s’organitzen per commemorar 
l’arribada d’una nova estació o una data important. Parlem del Carnestoltes, la 



24 25

100 Anys d’Edifici i 600 d’Institució

festivitat de Sant Josep, de la revetlla de Sant Joan i Sant Pere amb el repartiment 
de coques (que durant molts anys obsequiava l’empresari Salvador Gutiérrez) 
i de regals als vells pescadors allotjats a l’Hospital, la Castanyada, el Nadal 
o el dia de la festa gran de l’Hospital, per Sant Jaume. Cada 25 de juliol una 
tradicional cercavila hi fa acte de presència amb la música i els capgrossos 
que acompanyen les autoritats del poble i la Junta del Patronat. S’hi celebra 
una missa i posteriorment una tradicional audició de sardanes amb la Banda 
i Cobla del Col·legi Santa Maria o anys enrere amb les cançons de la Flor 
Blanenca. Aquell dia és especial per als residents, ja que tots els que poden 
surten al pati per gaudir d’uns moments de diversió, acompanyats pels 
familiars i sentint-se partícips dels actes festius que s’organitzen per la Festa 
Major. La pervivència de la festivitat de Sant Jaume amb els actes que es fan a 
l’Hospital, ajuda a mantenir vius els llaços afectius que el poble de Blanes ha 
tingut amb l’Hospital d’ençà de la seva fundació fa més de 600 anys.

Per a la realització d’aquestes festes, el personal de l’Hospital compta amb 
l’ajuda de l’equip de voluntaris, que normalment hi són dos dies per setmana 
de manera fixa. Actualment, hi ha un equip de 18 voluntaris. Estan federats a 
l’Associació Voluntariat Blanenc i dos dies a la setmana també es fan tasques 
de voluntariat a l’Hospital Comarcal. Una vegada al mes reben classes de 
formació a càrrec de professionals de la Corporació, majoritàriament. Més enllà 
de les activitats lúdiques, realitzen tasques d’acompanyament als residents a 
la sala d’actes, els porten a passeig fora de l’Hospital amb cadires de rodes, fan 
estones de conversa, comparteixen jocs de taula, passejos pel jardí...
Entre les institucions que col·laboraven més estretament amb l’Hospital ja 
hem mencionat a la Confraria de pescadors, que proveïa diàriament el peix. El 
resident conegut popularment com en Joan de l’Hospital s’encarregava d’anar 
a buscar-lo personalment amb un carretó fins al moll. Anteriorment, als anys 
quaranta, aquesta tasca la realitzava la germana Ferrer. Durant la Guerra Civil 
els blanencs recorden les monges anar al moll a buscar el peix per als malats 
vestides amb roba de carrer, sense hàbits. També l’empresa de fibres artificials 
SAFA regalava el fuel que es cremava durant l’any a l’Hospital. El 1971 va 
suposar una quantitat de 23.000 pessetes. En aquell any la subvenció anual de 
l’Ajuntament era de 25.000 pessetes. 

El 1984 es commemoren els cent anys de l’arribada de la primera comunitat 
de germanes de Sant Josep a Blanes per tenir cura de l’Hospital. Una vegada 
més els blanencs, representats per les autoritats locals i una mostra de les 
entitats del poble mostren el seu agraïment per la tasca desenvolupada per 
l’Hospital i els seus responsables al llarg del segle passat. La celebració es va 
fer el diumenge 9 de desembre i començà amb una missa a l’Hospital-Asil, 
un festival de dansa catalana a càrrec de l’Esbart Joaquim Ruyra i una cantada 
d’havaneres de La Flor Blanenca al jardí de l’Hospital. Una representació dels 
escolars de Blanes van recitar unes poesies als avis. A la tarda la parròquia 
Santa Maria va acollir com a acte central una Eucaristia amb representació de 
les germanes de comarques, la comunitat blanenca i la Junta de govern del 
Patronat. Les Veus Blanques van oferir un recital i l’alcalde i el president del 
Patronat van lliurar una placa commemorativa a les germanes que fou rebuda 
per la Mare Superiora Diocesana.

Des que va començar la seva tasca com asil, l’Hospital ha donat aixopluc als 
ancians pobres que no tenien recursos ni una família que en tingués cura 
en els darrers anys de la vida. També s’hi han allotjat personatges populars 
i estimats per tot el poble com Maria Serra “na Doloretes Pubilla”, que hi va 
romandre 23 anys; en Joan de l’Hospital; en Marcel de cal Tareno; Mn. Agustí 
Andreu; l’alcalde republicà Bru Centrich; l’escriptora i pregonera de la Festa 
Major Maria Castanyer; l’impulsor de l’Esbart dansaire Joaquim Ruyra Joan 
Cruells... Tots ells han ajudat a enriquir de vivències i fets el vell Hospital de 
Blanes.
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