UNA HISTÒRIA NATURAL
Naturalment, la pediatria, convivint en una mateixa clota amb la ginecologia i l'obstetrícia, no feia
cap goig; fins que no tingué un assentament propi, no
arrelà bé i no començà a prendre ufana. Passà el
temps i com una conseqüència ben natural, del tronc
robust en van néixer branques i branques que ara ja
són esponeroses. Tot i així, el més elemental sentit
comú afirma que «el desenvolupament de les especialitats pediàtriques no ha reduït, en absolut, la importància del pediatre general, la labor del qual continua
ocupant el centre neuràlgic de la moderna pediatria.». 176 Es a partir de l'any 75 o 76 —durant les presidències de Botey, Claret i Lucaya— que el procés
d'especialització es fa manifest dintre de la Societat
de Pediatria; les Juntes l'afavoreixen, bo i procurant
que l'atenció a l'infant no perdi el seu caràcter unitari.
Isidre Claret, per exemple, declarava un dia el seu
«interès a continuar la línia seguida fins aleshores
que en el si de la institució s'agrupessin tots els que
tracten la infància, el seu desenvolupament i els seus
problemes» i observava que les especialitats «han
estat i estan presents en la constitució i el desenvolupament de les societats pediàtriques de tot el món.»
Sense que llurs activitats fossin considerades pròpiament una especialitat, alguns pediatres, entre els
anys quaranta i cinquanta, dedicaren una atenció
preferent a parcel.les concretes de la pediatria. Sala i
Ginabreda, per exemple, que des de la idònia situació
de la Clínica infantil de l'Hospital d'Infecciosos de
,

176. Xavier Lucaya, BSCP, 1985, pàg. 167.
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Barcelona estudià especialment les malalties infeccioses. A partir de 1973, el continuador —en aquest
Centre— d'aquestes preferències ha estat Josep Llorens i Terol. Semblantment, a l'Hospital Clínic i ja
des dels temps del professor Ramos, Santiago Ferrer
i Pi tenia la responsabilitat dels malalts infecciosos
que, posteriorment, ha passat a Josep Maria Corretger i Rauet.
Un altre exemple de dedicació preferent és el de
Ma rt í Carbonell i Juanico i la neonatologia, a la Maternitat, és clar; els seus fills Ma rt í i Xavier Carbonell
i Estrany són continuadors de la línia del pare.
També a la Maternitat, però al Centre o Institut de
Prematurs, Àngel Ballabriga i Joan Pérez del Pulgar i
Marx feren atenció especial a la neonatologia. Després, s'han dedicat a problemes del nadó —de manera gairebé exclusiva— Orenci Altirriba i Valls, Xavier Demestre i Guasch i Josep Maria Pujals i Ferrús.
En aquells temps, amb ple caràcter d'especialitat
pediàtrica, havien fet ja molt de camí la cirurgia de la
infància i la paido-psiquiatria i, cap als anys cinquanta, prengueren aquesta natura de parcel.la diferenciada l'hematologia i la neurologia pediàtriques. Els primers passos de l'hematologia foren fets a
la Càtedra de Rafael Ramos per Walter Oppenheimer, que tingué per continuador Joan Sauleda i Parés, més tard iniciador de les cures intensives. A
partir de l'any 1961 funcionà a l'Hospital Clínic una
Unitat d'Hematologia i Hemoteràpia infantils, si bé la
consolidació de l'especialitat s'inicià el 1966 amb la
creació de la Unitat d'Hematologia clínica i Laboratori especialitzat a l'Hospital infantil de la Vall d'Hebron, a la responsabilitat de Joan J. Ortega Aramburu. L'any 71, la Unitat —amb possibilitats majorspassà a Secció, sempre amb Ortega com a cap.
D'entre les realitzacions del Servei, destaca el programa de formació dels pacients hemofílics o llurs
pares —iniciat el 74—, per tal d'aconseguir un tractament precoç domiciliari; o la construcció —el 80—
d'una àrea d'aïllament estèril per a malalts amb
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aplàsia medul.lar o immunodeprimits; o l'inici —el
84— de trasplantaments de medul.la òssia, dels quals
actualment —desembre de 1992— se n'han practicat
200. Josep Cubells i Rieró —que havia estudiat hematologia pediàtrica a Nova York—ha manifestat,
des de l'Hospital de Sant Pau, també atenció preferent per l'onco-hematologia.
Paral.lelament, s'ha anat desenvolupant l'especialització oncològica, de la qual Jordi Prats i Viñas
—que ja en el temps que treballà al Clínic s'ocupava
dels malalts de leucosi— n'és un representant, com
ho era també el desaparegut prematurament Josep
Padullés. En el camp quirúrgic, Joan Martínez Mora
és igualment un expert en tumors sòlids.
Des de 1974, funciona el Grup Interhospitalari
Català d'Oncología Pediàtrica (GICOP), integrat per
experts de Sant Pau, Sant Joan de Déu, el Clínic,
l'Hospital del Mar i el Parc Taulí de Sabadell; en reunions periòdiques, té lloc un intercanvi d'experiències
clíniques i terapèutiques.
L'iniciador de la neurologia infantil fou Cristòbal
Lamote de Grignon, primerament a l'Institut Neurològic Municipal i després a la Maternitat, en una
Secció integrada a l'Institut de Puericultura i, a partir de 1974, en un centre independent, l'Institut de
Neuropediatria, posat sota la seva direcció.
Frederic Corominas i Beret —que havia estudiat a
Londres, París i Chicago— dirigí, de 1957 a 1982, el
Servei de Poliomielitis i Reanimació Neuro-repiratòria de l'Hospital d'Infecciosos. A partir de 1975 fou
cap de Servei de l'Institut Neurològic Municipal.
L'any 1983 publicà un complet tractat de títol Neuropediatría. Semiología, Técnicas exploratorias, Síndromes neuropediátricos.
En nombroses ocasions, el prestigi dels especialistes pediàtrics no és ni de bon tros només local;
Emili Fernández Álvarez és fundador de la Société
Européenne de Neurologie Pédiatrique, i n'ha estat
president. Treballa a Sant Joan de Déu. A l'Hospital
Clínic, el sòlid expert en neurologia infantil és Damià
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Pedrola i Guixé i a l'Hospital infantil de la Vall d'Hebron, Ignasi Roig i Quilis.
A la Clínica infantil de la Càtedra de Ramos, Cèsar
Pérez Vitòria atenia les qüestions endocrinològiques,
sense arribar, però, ni a deixar uns seguidors ni a
constituir-se en innovador. El veritable iniciador de
l'endocrinologia infantil fou el malaguanyat Josep
Maria Francès que, els anys 60, era a Zuric amb A.
Prader, el pare de l'especialitat a Europa. Francès,
quan retornà, treballà a la Clínica universitària. Els
anys 1962 i 1963, Enric Vicens i Calvet s'especialitzava a Lió al costat de R. François i J. Bertrand; l'any
66, així que s'inaugurà la Clínica infantil de la Vall
d'Hebron, Vicens s'encarregà de la consulta endocrinològica. Posteriorment, es constituïren Serveis de
l'especialitat a Sant Joan de Déu i al Clínic. Carles
Martí i Henneberg, ara a l'Hospital Universitari de
Reus, també ha dedicat atenció preferent a les afeccions endocrines, especialment les relacionades amb
el creixement i el desenvolupament; l'any 75, ja publicava sobre el tema, a Basilea, amb Nathalie Masse,
del Centre Internacional de la Infància. També el
Departament de Sanitat de la Generalitat sent la
preocupació pels problemes d'aquesta àrea de la patologia i, per exemple, el febrer de 1988, creà el
Consell Assessor sobre la utilització de l'hormona del
creixement i substàncies relacionades.
La nefrologia infantil neix el 1962 amb la dedicació de Lluís Callís i Bracons, quan a l'Hospital Clínic
s'encarrega de posar en marxa la primera Unitat de
Nefrologia infantil de l'Estat. Aquest Servei és pioner,
entre altres coses, de la moderna exploració funcional del ronyó i de la biòpsia renal. L'any 66, Callís
passa a la Clínica infantil de la Seguretat Social i hi
inaugura el Servei de Nefrologia pediàtrica. Posteriorment, s'han anat completant —paral•lelament al
progrés de l'especialitat— les possibilitats assistencials i, així, el 1971 hi fou iniciada la Unitat d'Hemodiàlisi pediàtrica i el 83 s'hi obrí la Unitat de Trasplantament renal.
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També a la Clínica Universitària del professor
Ramos, Vega Goicoechea havia mostrat un interès
preferent per la radiologia infantil; aquesta preferència, fou tinguda més tard amb un caràcter molt
més exclusiu i aprofundit per Antoni Domènech i
Clarós, si bé la veritable commoció en el camp de la
radiologia i de tota la gamma de procediments de
diagnòstic per la imatge es produí amb el retorn dels
Estats Units de Xavier Lucaya i Layret que, des de
l'Hospital infantil de la Vall d'Hebron ha exercit un
autèntic mestratge.
Ara fa quaranta anys —i abans, és clar—, vistes les
coses amb ulls d'avui es pot concloure que una cardiología infantil digna d'aquest nom era totalment
inexistent; tot i la bona voluntat d'alguns, el cert és
que només eren ateses les cardiopaties congènites
que permetien arribar a l'edat adulta, moment en què
hom intentava de resoldre els problemes. El primer
cardiòleg que s'interessà per les cardiopaties ja en
l'edat infantil fou, cap als anys cinquanta, Miquel
Torner i Soler, i el primer pediatre que s'interessà
especialment per la cardiologia fou Joan Roca i Llop,
guiat per Miquel Torner. Quan l'any 1966 fou inaugurat l'Hospital infantil de la Vall d'Hebron, Roca i
Llop s'encarregà de la Unitat de Cardiologia pediàtrica, Servei on foren practicats els primers cateterismes cardíacs en infància i les primeres intervencions de cirurgia cardíaca infantil. No cal dir que
l'aparició de l'ecocardiografia permeté el progrés
accelerat dels últims anys. En aquest moment, disposen d'un Servei de cardiologia infantil eficient Sant
Pau, el Clínic, Sant Joan de Déu, la Clínica del Nen
Jesús de Sabadell i l'Hospital Josep Trueta de Girona.
El tractament dels problemes digestius i de nutrició de la infància és tan antic com la mateixa pediatria, per bé que, cap als trenta —per exemple—, la
manifestació màxima del progrés en aquest apartat
de la patologia era l'examen amb el paper de tornassol de la reacció de la femta, que si àcida, que si
alcalina. No obstant això, —com en tantes altres es-
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pecialitats— hom no pot començar a parlar de gas
tro-enterologia pediàtrica fins a finals dels anys seixanta. Ramon Tormo i Carnicé, l'any 1968, era a
l'Hospital Cantonal de Ginebra i l'any 1972 entra a la
Clínica Infantil de la Vall d'Hebron per encarregar-se
de l'especialitat. A Sant Joan de Déu han impulsat els
estudis de gastro-enterologia Salvador Beltran i Latorre i Lluís Amat i Ballarin que, a més, ha treballat a
l'Hospital Clínic; i a Sant Pau l'especialista és Fermí
Tapias i Morató.
La pneumologia pediàtrica és una especialitat en
què Catalunya ha seguit els corrents mundials molt
de prop; així com als Estats Units l'any 1933 la neu
ropediatria ja tenia personalitat pròpia i la cardiologia pediàtrica l'any 40 i l'endocrinologia infantil el 46,
fins a l'any 1967 no és funda la Secció Toràcica de
l'Acadèmia Americana de Pediatria i no apareix un
primer tractat de pneumologia, Disorders of the res
piratory tract in children d'Edward Kending. A Catalunya, per l'estímul d'Àngel Ballabriga, l'any 1970 ja
es constitueix el primer grup de treball de pediatres
interessats en patologia respiratòria infantil; Nicolau
Cobos i Barroso havia estudiat a Lieja amb el professor Geubelle, de tornada assistí al Clínic fins al 66,
en què passà a l'Hospital infantil de la Vall d'Hebron
i es convertí —el 70— en cap del grup de pneumòlegs. Pels mateixos temps, Evaristo Tardio Torio, a
l'Hospital Clínic, inicià la seva atenció preferent a
l'especialitat.
Jaume Botey i Sala comentava un dia els corrents
procedents de l'Amèrica del Nord, derivats del fet que
els metges d'infància, «sobre la base d'una sòlida
pediatria, eren conscients que hi havia problemes i
dimensions de l'assistència que se'ls escapaven ï que
havien de fer un pas més: l'especialitat pediàtrica» '"
Deia que, després de les disciplines bàsiques (cirurgia, psiquiatria, neurologia, cardiologia i nefrologia),
arribà el torn del desenvolupament de l'hematologia,
-

-
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l'endocrinologia, la gastro-enterologia, la pneumologia, 1'al•lèrgia i la immunologia. Doncs, justament
Jaume Botey, poc després de la inauguració de l'Hospital de la Vall d'Hebron, hi emprengué un d'aquests
desenvolupaments, el de l'al•lergologia pediàtrica; tal
com féu Teresa Español i Boren amb la immunologia
pediàtrica.
Un altre dels camps que han experimentat una
profunda transformació és el de l'atenció a la salut
dental, prestada tant per accions individuals com per
campanyes institucionals. Es ben bé tot un altre món
i es mereix —és clar— una àmplia referència.
Dels problemes buco-dentals infantils més importants —la càries, les periodontopaties i les anomalies de posició— la càries sola és ja una de les
afeccions de major prevalença en els països desenvolupats, a l'extrem que a 3 anys d'edat un 50% dels
infants tenen almenys una dent amb càries, absent o
obstruïda i a 6 anys un 80%. Fins ben entrat el segle
actual l'actitud davant aquest fet era de simple reparació i, a més, sempre des de l'odontologia general. El
1871 havia estat creat un servei odontològic a la Casa
de Maternitat ï Expòsits —que tingué com a primer
director Simó Bruguera i Martí—, el 1904 foren
creats uns serveis a l'«Asilo Naval Español» i a 1'«Hospital del Niño Dios» i el 1913 fou instituït el primer
servei públic de l'especialitat, radicat a l'Hospital de
Sant Pau i a càrrec de Joan Carol i Montfort, però
cap d'aquestes contribucions responia a criteris estrictament pediàtrics. Els aspectes preventius de
l'odontologia infatil comencen a ésser atesos en accions esporàdiques com ara un concurs d'higiene
dental escolar, organitzat a Barcelona l'any 1912 a
iniciativa del «Círculo Odontológico de Cataluña»
—que presidia Pere Carol i Martí— o l'Exposició
d'higiene i profilaxi buco-dental que l'any 1935 celebrà a Tarragona l'Associació d'Odontòlegs de Llengua
Catalana o el festival celebrat als Camps Elisis de
Lleida el 20 de maig de 1936, on l'Acadèmia Odontològica de Catalunya procedí a un repartiment de
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premis entre els infants d'una higiene bucal més
acurada. Val a dir que la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya havia inclòs, en el seu pla de
l'any 1933 de lluites especialitzades, la que combatia
la càries dental. 18
L'any 1955 fou fundada la «Sociedad Española de
O rt odoncia» amb una notable participació catalana:
Diego Costa del Rio, Pere Planas i Casanovas i Joan
Carol i Murillo. La correcció de les anomalies de posició compta avui amb nombrosos i competents experts, que practiquen tècniques d'una molt notable
eficàcia; d'entre els iniciadors d'aquests procediments
cal citar Lluís Carol i Murillo, Josep Carriere i Pons,
Joan Francesc Pfaff i Martorell i Josep Duran i Von
Arx. També l'assistència odontològica hospitalària
s'ha estès i ara, a més de l'Hospital de Sant Pau, és
duta a terme a l'hospital de Nens, a Sant Joan de Déu
i a Sant Rafael.
Les perspectives generals de l'especialitat canviaren radicalment quan el curs 86-87 es posaren en
marxa les Facultats d'Odontologia ï sobretot, quan el
1992 a l'Estomatologia infantil, la Profilaxi dental i
l'Ortodòncia els fou assignat el caràcter d'assignatures independents.
Una acció preventiva de la càries dental a escala
col.lectiva no fou iniciada a Catalunya fins a principis
de la dècada dels 80. Així, dintre de la Direcció General de Promoció de la Salut de la Generalitat, fou
creat l'any 1982 el Comitè d'experts en càries dental,
presidit per Emili Cuenca i Sala. La utilització del
fluor —mitjançant glopeigs periòdics de solucions
fluorades a les escoles, fluoració de les aigües de
consum públic (a Girona, Salt i Sarrià de Ter, des del
juliol de 1990, hom duu a terme aquesta pràctica)—, l'educació sanitària en matèria d'alimentació i
la inducció a l'hàbit del raspallat sistemàtic de les
,
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Torrent, professor de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona.
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dents són els punts fonamentals de les estratègies
preventives que, en un temps molt breu, han demostrat l'eficàcia d'una bona cooperació entre l'administració, els professionals (odontòlegs, pediatres i
industrials) i la població.
Els especialistes de pràcticament totes les matèries mencionades constituïren, dintre la Societat
Catalana de Pediatria, la corresponent Secció especialitzada que duu a terme unes activitats pròpies;
semblantment ha succeït, en l'àmbit estatal, dintre
l'Asociación Española de Pediatria.
A més, en la Societat de Pediatria s'han format
Grups de Treball que s'ocupen, no d'una especialitat,
però sí d'aspectes concrets dels problemes pediàtrics:
així, per exemple, el grup degà que estudia els accidents infantils i llur prevenció, el Grup per a l'educació física i l'esport, el d'Assistència primària, el
Grup per la infància maltractada, el d'Estudi de la
Síndrome de la mort sobtada del lactant, etcètera.
Si aquella dotzena de pediatres que un dia de l'any
vint-i-sis constituïren Ïa Societat Catalana de Pediatria aixequessin el cap, se'n farien creus.
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EL DOLOR
La totalitat de la història de les pàgines precedents és plena de dolor. El dolor per l'infant malalt
—el d'ara i el de fa cent anys— que no sap on és el
seu somriure; i colpidor, el de l'infant la petita vida
del qual fuig sense que poguem deturar-la. I els ulls
dels pares; i el metge de nens amb la feixuga responsabilitat.
Però aquest no és tot el dolor: encara hi ha el dolor pels infants que mai no sabran el color de les flors
o pels que mai no aprendran el vers de Nadal. Que
també els cors nets s'han esforçat a dur-los una mica
de llum o d'alegria.
L'any 1959, un grup de pares d'infants afectats de
paràlisi cerebral constituí l'Associació de Paràlisi
Cerebral (poc després, Associació d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral) —ASPACE—, que obtingué de l'Ajuntament de Barcelona la cessió d'uns terrenys a la
muntanya de Montjuïc —als Tres Pins— on l'any
1961 fou inaugurat —el 16 d'octubre— el Centre Pilot
Arcàngel Sant Gabriel. Des de la inauguració fins a
1966, dirigí la institució Júlia Corominas i, de 1966
fins ara, la dirigeix Jordi Ponces i Vergé. És l'única
institució d'aquestes latituds que disposa, alhora, de
capacitat diagnòstica i terapèutica molt especialitzades i, ben de veritat, és un Centre Pilot que ha servit de model o de referència per posteriors institucions. A partir del 66 i en el mateix edifici, funciona
una Escola d'Educació Especial, actualment denominada Escola ASPACE.
En aquest Centre Pilot, l'any 1965, fou creada,
sota la direcció de Jordi Ponces, la primera Unitat
,

253

d'Atenció Precoç. S'entén per atenció precoç el conjunt de mesures assistencials necessàries els primers
anys de vida per atendre convenientment —des del
punt de vista mèdic, psicològic, pedagògic i socialtant els infants que pateixen o corren el risc de patir
algun trastorn en el desenvolupament com llurs famílies. Ponces i Júlia Corominas es posaren en contacte amb Adelaida Grissoni Colli, de Milà, que l'any
1954 havia iniciat el primer centre d'atenció precoç
del món. (El de Barcelona fou el tercer).
No trigaren gaire a aparèixer nous Centres —a
Barcelona mateix, a Terrassa, a Vilafranca del Penedès, a Manresa, a Igualada, a Girona, a Olot, a Lleida,
a Tarragona, a Reus, a Tortosa, etcètera— i acabà
per fer-se necessària la creació de la Coordinadora
d'Equips d'Atenció Precoç de Catalunya (1984) i de
l'Associació Catalana d'Atenció Precoç (1990).
L'atenció als sords-muts i als cecs data, a Barcelona, de gairebé dos-cents anys. A proposta del prevere Joan Albert i Martí, l'Ajuntament creà, l'any
1800, l'Escola de Sords-muts de Barcelona i l'any
1820 un modest rellotgeret —Josep Ricart— creà la
primera escola de cecs de l'Estat que, l'any 1839,
l'Ajuntament acollí i conve rt í en Escola Municipal de
Cecs. A finals de segle —després d'infinites vicissituds— ambdues escoles es fusionaren en Escola
Municipal de Cecs i Sords-muts que, instal.lada en
successius locals de la ciutat, s'acabà establint definitivament —a primers de desembre de 1920— a la
Vil.la Joana, de Vallvidrera. El 18 d'agost de 1910,
l'Ajuntament creà una Secció per a l'educació d'anormals que integrà a l'Escola de Vil-la Joana i, més
tard —l'any 17—, hi adjuntà el Laboratori d'Estudis i
Investigacions, amb seccions d'antropologia, psicologia i pedagogia de cecs, sords-muts i deficients.
Modernament, l'activitat de les antigues Escoles
s'ha polaritzat cap a l'atenció de les deficiències psíquiques, per l a qual cosa el conjunt de Villa Joana
fou denominat Centre d'Educació Especial Vil-la
Joana i convertit, el curs 1986-87, en Institució Villa
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Joana, amb el Centre d'Educació Especial i un Centre
de Dia i atenció a deficients mentals í a infants amb
greus trastorns de la personalitat.
Així que a Villa Joana s'inicià l'atenció preferent o
exclusiva als deficients psíquics, l'Ajuntament posà en
marxa l'Escola Municipal de Sords-muts. D'entre els
directors de l'Escola, destaca Pere Barnils i Giol (a
partir de 1928) que, l'any 1917, havia organitzat el
Laboratori de Fonètica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Escola, l'any 1972, fou traslladada del passeig
de la Bonanova al Parc de Montjuïc, on —dirigida per
Jordi Perelló i Gilberga— fou batejada Centre Fonoaudiològic Josep Maria de Porcioles. Actualment
porta el nom de Centre de Recursos per a deficients
auditius Pere Barrils.
L'Escola de Sords-muts i Cecs de la Casa de Caritat, regida per monges —d'una molt bona preparació— de l'orde de Sant Vicenç de Paül arribà a atendre un nombre considerable d'alumnes.
L'any 1904, Emili Tortosa i Otero creà i dirigí
l'Institut Català de Sords-muts, segurament el centre
més avançat en la pedagogia dels deficients auditius.
Tortosa introduí el mètode oral en l'ensenyament,
enfront de l'Escola Municipal que seguia el mètode
mímic. Fou mestre de diverses generacions de logopedes i gràcies a la seva tenacitat i a les seves conviccions aconseguí que molts sords-muts s'expressessin —fet inhabitual— en català.
L'ajuda als cecs també té la seva història. L'any
1901, una Junta de Dames benemèrites creà l'Asil
Empar de Santa Llúcia amb el propòsit d'atendre
gratuïtament els infants cecs. Instal•lat inicialment al
carrer de l'Àngel de la vila de Gràcia, l'Asil es traslladà, l'any 1909, al peu del Tibidabo, en uns terrenys
cedits per Salvador Andreu i Grau —el Doctor Andreu. Finalment, la Caixa de Pensions es féu càrrec
de la institució.
També impulsat i sostingut econòmicament per
un Patronat femení i regit per monges franciscanes,
l'any 1903 fou creat el Col•legi de la Puríssima Con255

cepció. Com acostuma a passar amb aquestes iniciatives, les dificultats econòmiques determinaren
que l'any 21 se'n fes càrrec la Caixa de Pensions, que
convertí el Col.legi en Institut Educatiu per a Sords i
Cecs, amb seu al passeig de Sant Joan, fins que
l'any 78— passà a Torrebonica, al Vallès Occidental. Aquest mateix any fou creat el Centre Psico-pedagògic per a l'Educació del Deficient Sensorial
(CPEDS), amb la intenció d'aconseguir la integració
dels infants sords o cecs en escoles normals. A partir
de 1985, a conseqüència d'un conveni entre la Generalitat i 1'ONCE, el Centre Psico-pedagògic atén únicament infants sords, i, a conseqüència de la integració dels disminuïts sensorials en escoles normals,
s'acabà la funció d'escola especial de Torrebonica.
L'any 1907, uns quants cecs notables crearen
l'Asociación Española de Ciegos que, per virtut d'una
Real Orden, pogué fer ús de l'adjectiu «Real». Les
seves finalitats eren més aviat socials que educatives
i la seva ocupació màxima era la de cercar treball per
a cecs, que, en tallers adequats, eren ensinistrats prèviament. L'any 1938, a Burgos, uns membres de l'entitat promogueren la conversió de l'Asociación en
Organización Nacional de Ciegos de España que un
decret féu ofi cial, i que l'any 1939 absorbí el Sindicat
de Cecs de Catalunya. L'any 1970, l'ONCE fundà una
Escola de Cecs a Esplugues del Llobregat i el 1985,
per un conveni amb la Fundació de la Caixa de Pensions i la Generalitat, es féu càrrec de l'assistència
—en el Centre de Recursos Joan Amades— dels nens
cecs o amb deficiències visuals greus de tot Catalunya.
Molt sovint, els pares d'infants arnb problemes
—per estímul de professionals o per decisió d'ells
mateixos— s'associen per tal de mancomunar esforços en la lluita per la consecució de millores, tant
de tipus assistencial com d'ordre legislatiu. En aquesta línia s'han constituït l'Associació de Pares de fills
amb insuficiència renal, la de Pares amb fills diabètics (1977), la de Pares amb fills amb espina bí fida, la

—
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Programa del
Primer Curs de
Pediatria Social,
organitzat per
Francesc Prandi el
1973.

Sociedad Catalana de Pediatría
PRIMER CURSO
DE PEDIATRÍA SOCIAL

Barcelona, Octubre de 1973.
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Reunió conjunta
de les Societats Balear, Catalana i Valenciana
de Pediatria

Invitació a la

Reunió conjunta
de les Societats
Balear, Catalana i
Valenciana de
Pediatria.

Reunió dedicada al tema

LA PEDIATRIA A LES COMARQUES
l'assistència i la planificació pediàtriques a les comarques
Barcelona, 10 i 11 de maig de 1975.

Agustí Pérez i
Soler, en una
lliçó del
Primer Curs
de Pediatria
Social, a
l'Hospital de
Sant Pau.

Joaquín Plaza
a Sant Joan
de Déu,
durant el
Primer Curs
de Pediatria
Social.

A la Càtedra de Pediatria, durant el Primer Curs de
Pediatria Social. D'esquerra a dreta, Josep Argemí i Renom
(a la primera fila), Francisco Rodriguez Hierro, Santiago
Ferrer i Pi i Manuel Cruz Hernández.

^

Fra ncesc Prandi i Earrás.

Oriol Casassas.

Jaume Botey i Sala.

Isidre Claret i Corominas.

Xavier Lucaya i Layret.

Josep Maria Bosch i
Banyeras, a la dreta, amb
Pompeu Pascual i
Busquets, a Lloret de Mar
en ocasió de la Primera
Reunió anual de la Societat
de Pediatria el 1992.

D'esquerra a
dreta, À ► igel
Ballabriga,
A l/r'ed Gallart i
Rafael Jiménez
durant
l'organització
del Congres
Internacional
de Pediat ri a de
Barcelona.

Josep Llorens
a Peníscola,
durant el
Quart Congrés
de Pediatres de
Llengua
Catalana.

A l'Hospital de
Sant Pau, Josep
Cubells, Joan
Picañol, Núria
Pardo i Isabel
Badell.

Reunió conjunta de les Societats Aragonesa i Catalana de
Pediatria, el 9 de març de ,1975, l'Espluga de Francolí.
D'esquerra a dreta, Enrique Casado de Frías ; president de
l'aragonesa , Casassas president de la Catalana , Joan
Domènech —president del Col.legi de Tarragona—, Josep
Maria Casasa —secretari de la Catalana. Entre Casado i
Casassas, Joan Figueras, de Valls.
A Perpinyà, taula rodona sobre ecologia infantil. D'esquerra a
dreta, David Mackay, Ramon Bacardí, Joaquim Ramis, Guiset,
Marta Mata, Joan Poncet, Joan Barjau, Emili Segarra, Oriol
Casassas, Gerard Vassalls, Andreu Roquère (3 de març de
1974).

^er

consrés de

catalana

pediatres de 'lengua

casa
,

..

de cu l tura, sirona,
i
3, 4 i 5

de

març de 1978

prosrama
Cartell del Primer Congrés de Pediatres
de Llengua Catalana.

El públic de la sessió «La salut,
afer col.lectiu». A primer terme, Josep Padullés.

A la Mutual Mèdica de
Catalunya i Balears,
d'esquerra a dreta,
Alexandre Darnell, Xavier
Trias i Vidal de Llobatera i
Joaquim Ramis.

Josep Maria Casasa i Carbó.

de Pares de nens asmàtics (1977) o la Associació Espanyola contra la fibrosi quístíca.
Una major projecció pública tenen l'Associació de
Pares de Nens i Adolescents Subnormals —ASPA
NIAS— que es constituí l'any 1962 i la Fundació Catalana Síndrome de Down, constituïda el 1984. Els
objectius d'ASPANIAS són la defensa dels drets de les
persones deficients mentals, la pressió a les institucions públiques i privades a fi que siguin reconeguts
i la divulgació social. La Fundació Síndrome de
Down és una entitat científica que tracta d'aprofundir
sobre la síndrome de Down a través de la recerca i
l'experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la
medicina i l'àrea social.
Res. Jeroni de Moragas un dia va escriure que la
societat és una unió permanent de persones que,
mitjançant una mútua cooperació, persegueixen
l'acompliment de totes les finalitats de la vida. 19 I, ara
com ara, tot i les incomptables persones que cada dia
donen la mà, és justificat el dubte de si, de debò,
constituïm una societat; de tan sovint com apareix
l'egoisme i la hipocresia. Es diria que aquelles senzilles paraules que demanaven una pau basada en la
veritat, la justícia, l'amor i la llibertat 1 S 0 sembla que
hagin estat oblidades.
-

179. Els inadaptats, Jeroni de Moragas. Barcelona,
1979, pàg. 36.
180. De l'Encíclica de Joan XXIII, Pau a la Terra.
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TOTS ELS INNOCENTS DEL MÓN
Sense que ho expliqui res més que l'atzar, aquestes últimes ratlles de Cent anys de pediatria a Catalunya hauran estat escrites el dia vint-i-vuit de desembre, el dia del Innocents. És molt difícil que una
persona que guarda la Toscana entre els seus records
més delicats no assocïi aquesta commemoració amb
l'Hospital de la plaça della Santissima Annunziata de
Florència. Que ningú no hi entri, sense —abans—
haver sentit, profunda, la tristesa de la mirada —un
per un— dels infants trobats que Andrea della Robbia
deixà en els medallons de terracotta d'entre les arcades del pòrtic. Feia segles que l'infant anònim no
era protagonista pels artistes; potser des d'aquell
noiet hel.lenístic que es treu una punxa del peu,
d'abans de Crist. Després, durant cents anys, l'infant
dels artistes és només l'infant Jesús. Fins que el Renaixement descobreix l'home i el fa protagonista; i
Andrea della Robbia en fa l'infant, el sense nom que,
a més, en aquest Hospital dels Innocents és el sense
amor, l'abandonat.
Després, sí, ja es pot anar al pis de dalt, on —una
altra vegada— uns innocents són al primer rengle.
Sense pressa, l'Adoració dels Reis Mags —de Domenico Ghirlandaio— espera el visitant que vulgui afegir-s'hi, amb l'escena —en un compartiment del retaule— del nen que prou fuig dels soldats d'Herodes
i encara no sap que el mar li barrarà la fugida. I al
centre, davant de la cova, en la reverent adoració, els
Reis i els pastors i fins i tot, el pintor que també vol
ser-hi; però a primera fila —omplint tot l'aire d'una
pietat in fi nita— els innocents, amb aurèola d'or i les
encara sagnants ferides de l'espasa de l'odi.
,
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Que siguin, doncs, aquestes pàgines una veu al cor
dels homes, que el món encara n'és ple d'infants que
sofreixen i d'innocents que no saben què és l'alegria.
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