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Introducció

Aquest home és el doctor Francesc 
Coll i Turbau. Ell va ser qui, el 
15 de març de 1934, va fundar, 
juntament amb altres set metges 
gironins, Clínica Girona. 

Fotografia: Click Art Foto. El retrat pertany al COMG (Fons Documental del Col·legi Oficial de Metges de Girona).
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Clínica Girona
1934/2009

Clínica Girona va ser la primera institució sanitària privada de 
la ciutat de Girona, en una època, la dels anys 30, on només 
existia l’Hospital Provincial de Santa Caterina i l’Hospital Mili-
tar, i en la que el panorama de la ciutat, des del punt de vista 
sanitari, era desolador: Encara s’arrossegaven algunes de les 
grans epidèmies de finals del segle XIX: la tuberculosi, la sífilis 
o les febres tifoides (conegudes popularment com el “tifus”). 

La major part dels habitatges de la ciutat no disposaven de 
cambra de bany i com a molt tenien alguna petita comuna. 
Era una època molt diferent de l’actual: aleshores eren els 
metges els que anaven a visitar els pacients a casa, i quan 
havien de fer alguna intervenció quirúrgica les feien a les sa-
les de cures de les seves consultes particulars.

L’obertura de la Clínica, per part del Doctor Coll, va causar 
un gran impacte a la ciutat. Era una edificació blanca, polida 
i “amb lavabos a les habitacions!”, cosa que despertava molt 
d’interès i admiració entre la ciutadania. “Quina cosa més 
moderna!”, era el comentari més generalitzat de l’època, se-
gons els cronistes.

La Clínica Girona ha estat sempre al mateix lloc. L’any 1934 
ocupava un petit xalet als descampats de “fora muralla”, en 
un carrer, encara no urbanitzat, que es coneixia llavors amb 
el nom de Pare Claret i que més tard va passar a anomenar-
se de Joan Maragall.

La primera Clínica Girona va ser projectada per l’arquitecte 
Rafel Masó, amic personal del Dr. Coll. 

L’esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, va suposar el 
primer gran entrebanc per a la institució, com ho va ser tam-
bé per a la societat catalana. Tot es va paralitzar i, durant els 
anys de guerra i, després, durant la immediata postguerra, la 
gent només pensava a sobreviure.

Com que el Dr. Coll va morir el mateix any 1936, va ser la 
seva vídua, la Sra. Manolita Carreras, filla del doctor Carre-
ras Peralta i bona coneixedora del món mèdic, qui va aga-
far les regnes de la Clínica i la va tirar endavant juntament 
amb els altres metges accionistes. Passats els primers anys 
de crisis, d’extrema duresa en la vida quotidiana, als anys 
1940 es va ampliar el nombre de llits per col·laborar amb el 
recentment creat Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), 
col·laboració que va durar fins l’any 1956, quan va entrar en 
funcionament la Residencia Sanitària Alvarez de Castro (avui 
dia Hospital Universitari Doctor Josep Trueta). Després vin-
drien anys d’ampliació, d’obres, de moltes obres i de moder-
nització i d’adaptació als nous temps i a les noves tècniques. 
La incorporació de nous professionals i de noves tecnologies 
ha estat la constant de les darreres dècades. Clínica Girona 
ha anat obrint nous serveis, any rere any, a partir de les de-
mandes observades entre la població gironina, una població 
d’un món cada dia més global. 

La història

El Dr. Coll i Turbau 
va morir només dos anys 

després, als quaranta-nou anys 
d’edat, víctima d’una pneumònia vírica. 
Li van encomanar uns malalts de tifus 
exantemàtic, als quals va visitar essent 
conscient, com a metge, dels riscos que 
comportava aquella atenció. El fundador 
de Clínica Girona, el Dr. Coll va exercir la 

Medicina amb majúscules durant vint-
i-cinc anys i la va practicar fins els 
darrers dies de la seva vida. Tot un 

exemple de vocació mèdica.
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El gran creixement de Clínica Girona es va produir a la dèca-
da dels anys 60, quan es van dur a terme tot un seguit d’am-
pliacions que es van allargar de l’any 1961 fins el 1971. 

Desprès d’aquest llarg període d’obres, durant el qual es va 
continuar l’activitat assistencial i es van incrementar serveis 
i prestacions, Clínica Girona era una altra: havia transformat 
profundament la seva seu central.

El que havia estat un petit xalet-clínica s’havia convertit en 
un centre mèdic de set plantes més soterrani i l’espai ocupat, 
al mateix solar de sempre, era ja una zona urbana cèntrica, 
integrada totalment al nucli urbà. Era com si la ciutat hagués 
decidit abraçar la Clínica i situar-la en el cor de la nova zona 
comercial de l’Eixample.

Clínica Girona s’ha caracteritzat històricament per ser pionera 
i per intentar aportar a la ciutat de Girona, des de l’àmbit privat, 
aquells serveis i prestacions que la societat anava reclamant.

Quan es va fundar era la primera clínica privada que s’obria a 
la ciutat. Va ser també la que va posar en funcionament el pri-
mer Centre de Diàlisi a les comarques gironines, l’any 1974. 

A la dècada dels 80 va remodelar i ampliar els quiròfans i va 
posar en funcionament les Unitats de Vigilància Intensiva i 
d’Ecografia Tocoginecològica.

A principis dels 90 es munta el TAC, un escàner que represen-
ta un important avenç tecnològic en el diagnòstic per la imatge, 
matèria en que Clínica Girona va ser pionera l’any 1997 amb la 
implantació de la primera Ressonància Magnètica a Girona.

Clínica Girona va començar el nou mil·lenni introduint, per pri-
mer cop a la ciutat, un servei de Medicina Nuclear, l’any 2001 i 
en aquests darrers temps, la Clínica ha posat en funcionament 
serveis altament especialitzats com ara: l’Anatomia Patològica, 
el Diagnòstic Prenatal, la Reproducció Assistida, l’estudi dels 
trastorns de la son, etc., i ha potenciat l’activitat assistencial del 
centre amb noves modalitats de Cirurgia Laparoscòpica, in-
crementant també l’aplicació de la Cirurgia Major Ambulatòria, 
i tot això gràcies al suport que donen al centre serveis propis 
permanents com l’UVI, el servei d’Urgències, el de Radiologia 
o el del Laboratori d’Anàlisis Clíniques. 

Pioners,
capdavanters, 
obrint camí

Introducció

Fotografia: Fons Narcís Sans. CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona).
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Clínica Girona
1934/2009

Clínica Girona dirigeix els esforços a prestar assistència 
sanitària especialitzada en règim ambulatori i d’interna-
ment, amb la finalitat de donar un servei sanitari de quali-
tat a la població de les comarques gironines, responent a 
criteris d’eficàcia, privacitat, tracte humà i accessibilitat.

Equipada amb uns moderns quiròfans, dotats de la millor 
tecnologia, amb un Servei d’Urgències permanent les 24 
hores del dia, tot l’any, i una Unitat de Vigilància Intensiva 
(UVI), la Clínica Girona la conformem més de 400 pro-
fessionals entre personal mèdic, sanitari, administratius i 
operaris. La suma dels dos desenvolupaments, l’humà i 
el tecnològic, han fet de Clínica Girona el centre sanitari 
privat de referència a les comarques gironines.

Setanta-cinc anys després de la seva fundació, Clínica Gi-
rona vol endegar una nova etapa mantenint els seus millors 
valors. Els canvis experimentats per la pràctica mèdica en 
els darrers 50 anys han obligat a una adaptació i transfor-
mació contínua de la construcció original de la Clínica, fins 
que la capacitat de creixement ha quedat esgotada. 

Com a conseqüència, Clínica Girona aposta per substitu-
ir de l’equipament actual, aposta per construir una nova 
instal·lació més funcional i eficient, als terrenys de Fornells 
de la Selva, que són propietat de la Institució: Una nova 
Clínica Girona capaç d’afrontar els reptes assistencials del 
segle XXI.

La Clínica
Girona, avui

Una vista de la 
Clínica, a la dècada 
dels anys 1960, on 
s’observa encara la 
separació amb el 
Col·legi Verd i l’edifici 
de davant del col·legi 
en construcció. 

Clínica Girona és 
una empresa sanitària 
privada, integrada a la 

Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública (XHUP) i que té una clara 
vocació de complementar amb 
el sistema sanitari públic, tant 
en l’assistència integral com 

en els serveis de suport 
diagnòstic i terapèutic. 
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Introducció

La infermera Maria 
Prat al terrat de 
Clínica Girona l’any 
1970. Al fons es pot 
veure la Catedral. 

Fotografia: AGCG (Arxiu Gràfic de Clínica Girona; imatge aportada pel Personal  de Clínica Girona).
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Clínica Girona
1934/2009

Una imatge de la centraleta 
vella, amb la telefonista 

Sra. Carme Bayo. 

Clínica Girona és, però, sobre tot: una gran família. Des dels 
seus orígens fins al dia d’avui són molts els moments inten-
sament viscuts pel seu personal, per les persones que han 
integrat i que integren aquesta gran aventura humana i pro-
fessional que és Clínica Girona.

Des de que el Dr. Coll, amb un reduït grup de metges gironins 
va fundar la Clínica, ara fa 75 anys, fins el dia d’avui, totes 
les persones que han format o formen part de l’equip humà 
del centre només han fet una cosa: sumar. Sumar esforços, 
feina, il·lusió i, sobretot, moltes ganes de fer-ho bé, el millor 
possible.

I és que si alguna cosa tenen en comú totes les persones 
de Clínica Girona és l’esperit de superació, d’aprendre i mi-
llorar. 

Són les persones el principal actiu de Clínica Girona. Són les 
persones les que integren aquesta gran família que és Clíni-
ca. I a elles va dedicat aquest llibre que vol resumir, aquests 
primers i intensos 75 anys d’història de Clínica Girona.

Una gran família
Fotografia: AGCG (Arxiu Gràfic de Clínica Girona; imatge aportada pel Personal  de Clínica Girona).




