
OBItA D'ASSISTI:NCIA MI:DICA DE L'KINSTITUI' DE

LA I)ONA QUE TREBALLA-, ORGANISME DE LA

,,CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA

I ESTAIA'IS»

pel Dr . F. ROVIRA I RIBAS

Una de les caracteristiques de la vida moderna es la previ-

sio i mutualitat, per aixo tots els partits politics do les nations

civilitzades inclouen en llur programa, dintre de les reformes

socials, les questions de segur i una de les branques, potser la

mes important, la do malaltia, constitueix la rao d'esser de

l'KInstitut do la Dona que Treballa* quo ultra vetllar per ella

en cas de malaltia cura de donar-li un treball adequat per

complet a la seva manera d'esser, car les qualitats morals que

posseeix com sou: amor, feblesa, paciencia, etc., sou les mes

indicades i adhuc necessaries per a l'assistencia dels malalts.

IHISTORIA I)E LA INSTITUCIO

En l'any 1901, essent Bisbe de Barcelona el Dr. MORGADES

va constituir-se el «Montepio de Santa Madrona- en la fundacio

i desenrotllament de la qual tart es va distingir el Dr. G:AYETA

SOLER (a. c. s.) pel zel que demostra i que des d'aquella data

fins a sa mort, esdevinguda en Goner de 1918, ocupa el carrec

de consiliari d'aquesta institucio, que avui compta amb mes de

6,000 associades.

Aquesta dada demostra la importancia de la institucio, ad-

quirida per I'activitat i zel d'aquells que han sigut els sous di-

rectors, que no han tingut treva ni repos per proporcionar els
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majors aventatges i benestar a la dona que t© necessitat de tre-

ballar.

Amb aquesta idea i tenint on compte quo en les grans ciu-
tats hi ha un nombre molt gran de noies que estan apartades

de la seva liar, es perque es va posar en practica Is creacio
d'una Casa de familia- per a Bites associades , on, per un prou
modic, reben hostatge i hom cura de la soya formacio fisica,
intellectual i moral. El nombre d ' associades que eonstantment
s'hostatgen en aquesta < Casa de Familia », es de 150, sense
comptar les institutrius , dames de companyia i altres noies que,
trobant-so accidentalment sense col • locacio, s ' acullen als aven-

tatges que aquesta associacio els proporciona.
Pero no va parar aqui l'accio do ]a Junta, composta de per-

sones, totes elles meritissimes i que no reparen en sacrificis

per proporcionar benestar a aquesta classe, per altra bandy tan

oblidada i tan explotada per Is nostra societat , sing quo els va

proporcionar altres beneficis , coin la borsa do treball , notions

de cultura , estalvis, etc.

La creacio de cada una d'aquestes sections , suposa un tre-

ball immens ; puix quo, ja sabem tots, quo aquestes coses, quo
essencialment son tan bones i desinteressades, Is maldat hu-
mana no hi posa mes quo dificultats i trabes, que aquesta dig-

nissima Junta sempre ha pogut venter.
En totes les grans ciutats , els progressos de Is maquinaria

han fet quo horn pogues substituir per aquesta gran part do la

ma d'obra , i aixi les noies joves do Barcelona van sucumbir a

la Ilei de l'oferta i la demands, i no van tenir mes reniei que

treballar molt a canvi d'un petit jornal , i d'aqui la gran relaxa-

cio do costums . En vista d ' aixo, el <Alontopio de Sta. Aladrona^,

que, com hem dit sempre , s'ha preocupat del benestar de la

classe treballadora i coincidint amb aquella epid'emia tifoidea

del 1914, que dificilment podrem oblidar, de que fou victima la

ciutat de Barcelona i en ]a qual a centenars do malalts els

inane.it l'assistencia do persones aptes, es va proposar do crear

un cos d'Infermeres , el primer a Catalunya , puntualitzant els

estudis d'aquesta professi(') , adoptant coin a programa el que va

aprovar per R. 0. do 25 d'Abril de 1915 of Ministeri d'Instruccio

publica, descobrint aixi un non horitzo, digne i honrat, d'activi-

tat femenina.

En l'any 1919 es construi una Clinica, on podien, en cas de
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malaltia, acudir les associades, instal•lada amb tots els avongos

quo la ciencia recomana.
Per fl, en Marc de 1920, el <Montepio de Santa Madrona-,

amb totes les seves sections, passa a formar part de 1'.Obra

d'accio femenina- de la -Caixa de pensions per a la vellesa i es-

talvis», quedant constituit l'<Institut de la dona que treballa',

quo va estenent la seva accio per tot Catalunya, car avui ja

compta amb sucursals en les poblacions d'Igualada, Vilafranca

i tambe ha quedat ja constituida la de Girona, sots el patronat

de la Biblioteca popular.

FINALITATS I MITJANS AMB QUL COMPTA L'INSTITUT DE LA 1)ONA

QUE TREBALLA-

Que es, doncs, el que es proposa I'•<Institut de la dona que

treballa-? La finalitat d'aquesta institucio es completament dife.

rent de totes les quo fins avui funcionen. Aqui, en el nostre
pals, on els goveruauts es proocupen tan pot do la ciencia i els

particulars tenen tan poca aficiO a fundacions benefiques ni

cientiques, 1'«Institut do la dona que treballa- ha conseguit

crear un nou centre benefit i cient]fic a la vegada: benefit, ja
que les associades, pagant una petita quota i les no associades,

per un preu medic, tenen dret a esser assistides, i cientifle, per-

que els met-es poden veure un gran Hombre de malaltes i for
estudis complets i seriosos, puix l'Institut compta amb tots els
mitjans moderns d'investigacio i tractament com son: Labora-
toris histologic, bacteriologic i quimic, raigs X, Electroterapia,
Fisioterapia, hadiumteritpia, etc., dirigits tot ells per personal

tecnic compost de metges, ajudats per infermeres especialit-

zades.

ORGANITZACIO

Aqui m'ocupare solanient del -Cos d'intermeres- i del
-Servei medic

Cos d'in fermeres

Com ja he dit abans, en I'any 1915 quedil constituit el primer

Cos d'infermeres- de Catalunya, merces a la infadigable acti-

vitat de la Junta i especialment do ]a incomparable Directora
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-do la Seccio senyora donya Angels Bosch d'Esquerdo , que va fer

tot el que va esser possible en pro de les seves dirigides, i

d'aqui (' exit assolit per aquesta Seccio , ja que amb el poc temps

transcorregut son mes de 500 les alumnes de totes classes

socials que han cursat els estudis que detallarem i que despres

d'liaver sofert examens han obtingut el titol corresponent.

Els sis anys que fa quo es va inaugurar I'Escola d'inferme-

res, fa que poguem obrar amb experiencia prapia i que la nos-

tra Escola no actul amb 1'exemple d'Escoles d'altres paisos sing

• comptetament adequada a leg necessitats de la nostra pittria.

Seguint aquest criteri s'ha dividit l'ensenyanga en la nostra

Escola d'infermeres en dos graus : general i superior , i, tambe

especialitats per a tots els rains de la medicina.

Per obtenir el primer grau, les infermeres segueixen dos

cursos, els programes dels quals son:

Primer curs.- Elements de Fisica i Quiinica.-Anatom ia i

Fisiologia.-Practiques d'embenaments .-Iniciacio a 1'assisten-

cia de malalts.

Segon curs,-Practiques de cirurgia.-Clinica medica.-Bac-

teriologia.-'Peoria i practiques do puericultura.-Practiqties

d'especialitats com sOn: odontologia, oftalinologia, oto-rino-

laringologia, massatge, radiologia, laboratori, etc.

De totes aquestes assignatures les infermeres reben lliQons

tedriques per professors metges nomenats per concurs que es

'fa cada dos ant's i aeompanyades de classes practiques fetes ja

en ('Hospital Clinic, is en In Casa de Maternitat, els directors i

professors dels quals ens han donat sempre tota classe de faci-

Iitats.

Pel grau superior les alumnes estan internades durant tres

anys seguits en resid6ncia propia; assisteixen a ]'Escola per a

les classes te6riques i es practiquen en diversos establinients

hospitalaris i cliniques , sempre sots la direccio i vigilancia dels

professors do ]'Escola.

El prograrna per a aquest grau compren : Iniciacio practica

en laboratori i farmacia , obstetricia, aplicacio de tractaments

electrics , massatge i els coneixements d'ordre general, cuina,

rober i administracio.

Han passat per leg aules do ]'Escola d'infermeres alumnes

de totes les classes socials ja que per a totes son altament profi-

toses les ensenyances quo alli es donee, puix ultra tenir un

-sentit altament utilitari, rendeix a la dona que posseeix aquests
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coneixements marcats serveis que li recaben el consol de poder

preveure algunes malalties, de cuidar els seus malalts en la inti-

mitat de ]a liar, o, almenys, d'exercir la caritat cientificament

prop del desvalgut, a part quo es un camp professional on la

dona, dignament i honradament pot fer front a les necessitats
materials de la vida.

Unes xifres vos daran a comprende la importancia de l'obra

del servei d'infermeres.

Guardies domicilicries (serveis diurns i nocturns).

Any 1918 -19: 6,504. - Any 1919 - 20: 7,308. - Any 1920 - 21:
13.332.

En el que va d'any no Ilan pogut Esser assistits per manca
d'infermeres 61 malalts.

hi fermeres col•locades fixes:

En cliniques . . . . . . . . . . . 10
Eli dispensaris i laboratoris . . . . . 3
En despatxos particulars de metges . . 4
En cases particulars, per malalts cronies. 4
Nombres d'ofertes fixes sense poder ser

vir per manta d'infermeres . . . . . 7

El -Cos 1tledic»

Sots la direccio del Dr. Francesc Esquerdo i Rodoreda,
metge de numero de l'Hospital de la Santa Creu i Professor au-
xiliar numerari de la Facultat do Medicina, esta compost per
distingits companys, quo al front de cada una de les especiali-
tats i a convingudes hores fixes, un o mes dies de la setmana,
visiten les associades, i per un preu modic a totes les malaltes
quo reclamen els sons serveis. A mes, hi ha metges al front de
cads una de les especialitats do laboratori.

Cada un d'aquests metges to al sou servei una o mes infer-
mores especialitzades, al front do les quals esta la infermera
Srta. Merce Pifiol, que amb molt de zel i encert, to compte de
la bona marxa i administracio dels treballs de Dispensari.

El servei de Clinioues esta compost per metges quo tenen a
llur carrec les sections de medicina, cirurgia i diferents espe-
cialitats.
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Aquestes cliniques, on poden assistir les associades en cas
de malaltia, paguen unicament l'esti ncia, tenen tambe un servei

d'infermeres, al front de les quals esta una directora, que tenen
compte do fer les histories cliniques, pendre dades, fer observa-

cions, curar les malaltes, en una paraula, constitueixen un
col•laborador a l'obra del metge.

Els carrecs facultatius son proveits per concurs i s'obte el

carrec per tin any, podent-se renovar el nomenament en anys

successius, essent condicid indispensable la presentacio d'un

treball d'observacio o d'investigacio personal quo mereixi l'apro-

vacio d'una comissio nomenada a I'efecte.

El resultat d'aquesta organitzacio es que I'lnstitut compta

sempre amb un cos facultatiu disposat a fer treballs cientifics

i amb mitjans per portar-los a cap, ja que estan secundats per

personal subaltern, com son un gran nombre d'Infermeres dis-

tingides i intel•ligents. Com a consegiiencia d'aixo, resulta quo
1'<Institut do la dona que treballa> proporciona infermeres es-

pecialitzades en cada una do les branques de la medieina i que

ja actualment estan ocupant Hoes importauts en despatxos de

laboratoris, cliniques, etc.

Per acabar ens resta dir, quo aquesta institucio, mentre

amb gent de tanta valua com son ]a seva directora,

D.' Angels Bosch d'Esquerdo, la secretaria, Srta. Angels Mateu

i Pla, i tresorera, Srta. Dolors Alpo, i de 1'ajut material i moral

de D. Francese Moragas, Director de la -Caixa de Pensions per

a la Vellesa i Estalvis>, anira seguint pel cami comen^.at, i a no

tardar, estara estesa per Iota la nostra terra, car no passen gai-

res mesos sense que s'obri una nova sucursal en cada una de les

poblacions importants de Catalunya, ja que, hem dit abans,

des del primer de Juliol comen^ara a funcionar aqui a Girona,

i aixi, a no tardar, sera l'Institucio social i cientifica mes forta

de Catalunya, i aixi s'haura complert alto que es proposaven

els seus fundadors, de perdurable memoria, quan varen consti-

tuir, 1'any 1901, I'humil <Montepio de Santa Madrona r.


