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E nNarcís Solà tenia
12 anys quan s'o-
brien les portes de
Clínica Girona.
Era el 15 de març

de 1934 quan el doctor Coll i
Turbau i la seva dona amb set
metges fundaven la institució.
Un any en el que Lluís Com-
panys proclamava l'Estat Cata-
là dins de la República Federal
Espanyola. “Va ser un avenç
molt important, era la primera
clínica privada de la ciutat”, re-
corda en Narcís Solà qui anys
més tard hi desenvoluparia la
seva carrera com a radiòleg
fins als 80 anys.
Un any després d'inaugurar-

se, l'1 d'agost de 1935, la barone-
ssaThyssen i el príncep rusAle-
xis Ndivani van patir un greu
accident a Albons, quan es diri-
gien cap a Figueres. Ell va mo-
rir en el acte, mentre que ella
es va poder recuperar a la clíni-
ca. Poc després, amb la Guerra
Civil, metges com Josep Maria
Massa Servitja, que havia estat
un dels fundadors, van haver
d'exiliar-se. El 7 de maig de
1948 neixia Lluís Llach. I és a
partir dels anys 50 quan comen-
ça a col·laborar amb les mútues
asseguradores i el Seguro Obli-
gatorio de Enfermedad (SOE)
que tempsmés tard es converti-
ria en la Seguretat Social.
El 1973 va presentar un nou

servei d'urgències i el 1985, es
crea la XHUP, Xarxa d'Hospi-
tals d'Utilitat Pública, a la que
s'hi adhereix. Durant aquest da-
rrer quart de segle XX, la insti-
tució va fer un pas endavant
adaptant-se a les tecnològies
de darrera generació. El 1974
va posar en marxa el primer
centre de diàlisi de la demarca-
ció i el 1997 fou pionera en im-
plantar la ressonànciamagnèti-
ca. Durant el 2001 introdueix
el primer servei de medicina

nuclear i el 2002 adquireix uns
terrenys a Fornells de la Selva
on la institució preveu trasllar-
dar-s'hi a partir del 2010.
El cronista oficial de Girona,

Enric Mirambell, recorda que

la creació de clínica va crear un
“gran impacte” a la ciutat. “En
aquells anys el 90% de viven-
des no tenia lavabo. Aquell edi-

fici blanc donava una sensació
de modernitat i neteja especta-
culars, i tenia lavabos a les habi-
tacions. Tothom en parlava”.
Els professionals que hi han tre-
ballat aquest temps han viscut
infinites anècdotes. En Narcís
Solà és, segurament, un dels
pocs que pot dir que ha tocat el
bigoti rinxolat de Salvador Da-
lí. “Va ser cap al 1981, poc
abans que morís Gala. Venia
per fer-se una radiografia a la
boca i venia vestit amb una ba-
rretina, una abric de lleo-pard i
espardenyes”, explica. La vida
d'en Narcís, des de la seva infà-
nica, ha anat lligada a la clínica.
Ara en té 87 però cada dia hi va
per donar algun consell. “Però
jo ja no hi treballo!”, aclareix.c

rritorial com a model sanitari per
trobar una solució a primària i
que, alhora, englobi el territori”.
AmbelsCAC, va continuar, “Sa-

lut ha reunit els profesionals que
hi havien dispersos pel territori
en un únic punt per tal de poder
treballar l'atenció domiciliària i
aconseguir l'equitat territorial”.
El departament els ubica en fun-
ció de les necessitats de cada re-
gió sanitària i estan oberts durant
la nit, els caps de setmana i els
dies festius. “Per exemple, a l'Alt
Empordà es va crear unCACa les
portes de les urgències hospitalà-
ries per oferir un servei més àgil i
eficaç”, va comentar la directora
dels Serveis Terriorials.
L'estiu és una època en la que

l'activitat en les urgències es res-
senteix. La comparativa del 2007
respecte el 2008, però, indica que
hi ha hagut un 1,7% menys de ca-
sos.Unadadapoc significativa, co-
menta Pedrerol, però que marca
un canvi de tendència. Des de Sa-
lut aconsellen que si es pateix una
urgència greu cal visitar un hospi-
tal de la xarxa hospitalària públi-
ca, encara que també precisen que
es faci quan es cregui necessari
per evitar la sobresaturació.c
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El centre ha estat
molt integrat en
la vida gironina i ha
incorporat sempre
els últims avenços

La façana de l'edifici recorda el 75è aniversari

Girona concentra
el 37%d'atenció
enhelicòpter
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Aquellaclínica
dels lavabos

]El Servei
d'Emergències Mèdi-
ques (SEM) diposa
d'helicòpters per actuar
en aquells casos de
màxima necessitat. La
regió sanitària de Giro-
na és la que més ha utili-
tzat aquest recurs amb
327 intervencions dels
872 serveis que es van
realitzar a Catalunya, el
que representa un 37%.
Aquests helicòpters me-
dicalitzats volen amb
personal mèdic i equipa-
ment que permet
l'assistència intensiva,
tècniques de reanima-
ció avançades i tècni-
ques de suport vital
avançat.

La institució privada fa 75 anys i encara
un nou projecte sanitari a Fornells de la Selva


