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VILANOVA

L 'Hospital de Vilanova, segles
enrere

J.B./J.M.
Algunes de les més antigues

institucions socials, mercantils i
de solidaritat humana, cornenca-
ren a existir en segles molt ante-
riors .al nostre. La societat me-
dieval, pero, en rnolts aspectes,
estava 'estratiflcada. Nosaltres
parlem d'uria institució vilanovi-
na humanitaria, d'arrels cristia- .
nes, I'Hospital de Sant Antoni
Abat, del qual I'historiador AI-
bert Virella ha escrit: •.Les més
antigues referéncies a /'Hospital
de Sant Antoni Abat són de /'any
1358, és a dir, de quan /'església
de Sant Antoni encara no era
par- róquia, sinó només una su-
fragania de Santa Maria de Cu-
belles. Al segle XVI era al reve!
de Sant Antoni, fora del recinte
murat, peró quen, el 1605
s'eixamplaren e/s murs de la
vila, queda a /'interior, ocupant
/'edifici del carrer del Fossé Vell
que avui encara es coneix per
Hospital Vell. El 1853 fou tras-
lIadat alJloc on encara avui es
troba, és a dit, a t'entic convent
deis Carmelites Descelcos,
desocupatdes de /'exclaustració
forr;:ada de /'any 1835. Tenia
dues espaioses sales comunes,
amb capacitat d'uns vint /lits en
cada una, a part de les sales de
juntes, habitacions pere les
germanes, serveis administra-
tius, guarda-roba i infermeria.
L'any 1887 es va inaugurar una
ampliació feta des de /'any 1883.
Aquesta ampliació comprenia
una sala d'operecions quirúrgi-
ques i vuit habitacions indivi-
dua/s, quatre per a cada sexe.
Totelitzeve. per tant, quaranta-

vuit lIits per a malalts".

Antics benefactors .

Després de lIegir el queens
diu I'historiadorVirella, acostem-
nos a Josep Coroleu, autor de la
segona historia de Vilanova i la
Geltrú, el qual ens.diu que per
Reial Ordre de 8 de maig de
1847, s'accedi a la petició deis
vilanovins, i es va traslladar
I'Hospital al Iloc actual de la
rambla deis Josepets el 30 de
rnarc de 1853. Aquest edifici ha
sofert, des d'aleshores, impor-
tantissimes millores mercés a
la caritat deis vilanovins. Les
obres que es van haver de
realitzar per a. fer possible
aqueítes instal.lacions, sens
dubte devien ser considerables.
El.dia 2 de desembre de 1848
s'havia atorgat plens poders a'
Pelegri Marqués i Bonaventura
Soler per a signar I'escriptura
de permuta de I'edifici, lIavors
destinat a hospital, amb el con-
vent deis PP Carrnelites, segons
es pot veure en el'lIibre d'Actes
del Municipi.

Del 1699 al 1818, entre les
persones que més es distingi-
ren com a benefactors, esmen-
tarem Maria Gari i Roig, Pau
Félix Guardiola, preveré, Josep
Á. Marqués i Torrents, Joan
Planes i Mas i Joan Jacas i Sola.
La Casa Sama, en diverses
ocasions, també va oferir im-
portants donatius per a aquesta
institució. El juny del 1868 mori
Salvador Sama i Marti, marqués
de Marianao. En el seu Ilegat
testamentari, deixa la quantitat

de 10.000 duros pera I'Hospital,
quantitat en aquell temps rnolt
respectable.

Epidémia de cólera

En el trancurs de I'epidémia
de cólera ocorreguda I'agost i
setembre de 1854 a Vilanova,
entraren a I'Hospital 264 ma-
lalts, deis quals en moriren 74, i
en tot el poble hi hagué la res-
pectable quantitat de 899 de-
tuncions per cita rnalaltia.

Grácies als vilanovins que
es bolcaren a ajudar, toren ate-
sos tots els afectats, habilitant
les casernes com a centres
d'urgéncia, amb lIits i personal
sanitario L'Ajuntamentorganitza
subscripcions i facilita també les
caixes per als enterrarnents, que
es realitzaren a I'actual cemen-
tiri municipal' en grans fosses
comunes otiertes a aquest etec-
te.

Actualitat de I'Hospital

Han passat els anys, els
segles, i avui aquesta antiga
Institució -potser la més antiga
de Vilanova- ha sofert un canvi
radical. Ha registrat, al pas del
temps que ho canvia tot, una
constant evolució, amb els seus
alts i baixos, amb époques de
dificultats i amb altres de mi-
1I0rs, gracies a la col.laboració
ciutadana.

Peró elllarg periode que va
des del que hem ressenyat fins .
avui mereix un capitol a parto El .
que cal dir és que actualment
I'Hospital de Sant Antoni A_bai

omple un 1I0c preferent en les
necessitats sanitáries de la po-
blació i de la comarca.

Amb relació a la situació ac-
tual d'aquest centre, hem parlat
amb el gerent de la Institució,
senyor Enric Miró, que ens ex-
plica: "L;'Hospital de Sant Anto-
ni Abat és en t'sctuelitet una
Fundació privaéJa que compta
amb la protecció de la Genera-
litatdeCatalunya, Departament
de Justicia. Esta regida per una
junta de patrons, el presidentde
la qual és /'alcalde de la ciutat, i

el vicepresident el rector de la
parróquia de Sant Antoni Abat.
Hi figura un síndic, elegit pel pie
municipal, com també el presi-
dent del Consell Comarcal.

El finanr;:ament de la Institu-
ció es fa a través deis concerts
estsbtetts amb el Servei Catalá
de la Salut i amb Benestar So-
cial, com així mateix amb les
mútues sanitáries. Les obres de
reforma del. Centre hospitalari,
en les quals estrebene actual-
ment, van a cárrec del Servei
Catalá de Salut'.


