
REVOLTA: ELS HOSPITALS DE PALAMÓS I
EL GRAN CANVI SANITARI ALS ANYS 80

L’any 1981, l’equip de metges de l’Hospital deia: “hi ha un altre
aspecte assistencial en aquest poble, fins ara oblidat, adormit,
ignorat (o bé, quasi oblidat, quasi adormit, quasi ignorat). Té el
nom d’HOSPITAL, però només el nom (o quasi només el nom)”
[PROA 142, set. 1981]. La seva mobilització, amb el suport d’altres
persones, va ser decisiva a l’hora d’aconseguir un hospital
modern, integrat a la xarxa pública.
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Palamós és una població amb una tradició hospitalària que
arrenca al segle XIV i és continuada, amb el pas del temps, per
institucions diverses.

A finals del segle XVIII, amb el llegat deixat per Mn. Miquel Costa,
es va construir l’Hospital de Pobres, que és l’arrel de l’hospital
actual. L’edifici va ser totalment destruït amb els bombardejos de
la guerra civil. Només se’n conserva la capella del Carme. 

En tot aquest període, l’atenció sanitària era presidida per la idea
de la caritat i la beneficència envers els pobres. Durant el segle XX,
a nivell estatal, es va avançant en la consolidació d’una cobertura
sanitària universal i obligatòria però els serveis hospitalaris sòlids
es trobaven únicament a les ciutats.

Als anys 50 es va construir un edifici nou al lloc que ocupa
l’hospital actual, però es va continuar regint amb criteris antics
sota l’empara de la Fundació Mn. Miquel Costa. Era poc més que
un geriàtric amb un servei d’urgències i unes consultes externes
insuficients i precaris, desvinculats del sistema públic. 

Amb el retorn del president Tarradellas, la Generalitat provisional
elabora el “Mapa Sanitari de Catalunya” que preveu la
descentralització dels serveis sanitaris i la creació d’hospitals
comarcals. Un projecte que el nou Parlament, sortit de les
eleccions de 1980, va fer seu. En aquest moment, un grup de
metges del Servei d’Urgències de Palamós veu l’oportunitat
d’impulsar la creació d’un nou hospital integrat a la xarxa
hospitalària de Catalunya. La mobilització d’aquest grup de
persones, amb d’altres que els van donar suport, i vencent les
resistències dels que s’hi oposaven, va aconseguir la construcció
de l’hospital nou de forma més ràpida i que s’ubiqués
definitivament a Palamós. Es va inaugurar el 1986. 
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privilegi de la construcció
d'un hospital

Segon Hospital
(Cantonada Mauri Vilar
amb Plaça Murada)
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Nou hospital construït pel
Servicio Nacional de
Regiones Devastadas.
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