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1.-DOS LLIBRES IMPORTANTS 

 

 

Primera pàgina del llibre Topografía Médica de 

Solsona escrit per Josep Falp i Plana i publicat l’any 

1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del llibre Un cop d’ull a la història de 

Solsona, escrit per Ramon Planes i il·lustrat per 

Pilarín Bayés.  
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2.-ENTREVISTES 

 Tot seguit es mostraran les entrevistes realitzades a habitants del Solsonès i a 

metges o familiars seus que han exercit la seva professió a Solsona. Les entrevistes són 

les següents: 

- Filomena Cots 

- Filomena Panina 

- Joan Sabata 

- Josep Cases 

- Lluïsa Sabata 

- Pilar i Lurdes Call 

- Remei Tort 

- Rosa Sala 

- Antoni Jolonch 

- Josep Casserres 

- Montserrat Rovira 

- Ramon Marquès 
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2.1.-ENTREVISTES A HABITANTS DEL SOLSONÈS 

Filomena Cots 

 
-Nom: Filomena Cots 

-Edat: 73 anys 

-Localitat: Llobera  

-Casa: La Caseta 

-Professió: pagesa 

-Informacions d’interès:  

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al 

metge o era inaccessible? 

Només acudien al metge en casos importants. 

 

2) On anàveu en cas de malaltia, a qui acudíeu?  

Acudien al metge Solé o al metge Baixas. 

 

3) Com i quant pagàveu per visita? Venia el metge a casa o anàveu a la consulta? 

Tenien un metge conduït, a qui pagaven una quota fixa cada any, amb la qual tenien dret 

a ser visitats pel metge. 

 

4) Quins tractaments aplicàveu per curar? 

- Constipats: amb el moll de l’os del pernil ranci, impregnaven el pit de la persona que 

estava malalta. 

- Angines: anaven al curandero perquè els tallés les angines i resés unes oracions per 

curar-les. 

- Tos: rosegaven alls crus i donzell. 

- Esgorrat: es posaven una arrel de pinacal a la butxaca. 

- Meningitis: havia sentit dir que per curar la meningitis es posaven un colom escorxat 

al cap. 

- Morenes: seure sobre mig tomàquet durant 9 dies seguits. 

- Cucs: posaven donzell sota el coixí per anar a dormir. 
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- Galteres: preparaven mig litre d’oli, amb grans de gavarrera (a Solsona conegut com 

a gavarnera), grans de ginesta, la segona pell del ginebre negre, flor de camamilla, 

greix de gallina i ametlles amargues; bullit i en feien fregues de tant en tant. 

 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Impregnaven una torrada de pa amb vinagre calent i ho posaven a la planta dels peus 

embolcallat amb un drap. 

 

6) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal d’orella: posaven un cotonet impregnat d’oli de marduix a l’orella. 

- Mal de coll: suc de llimona amb mel abans d’anar a dormir. 

- Mal de queixal: feien glopejos de conyac per alleujar el dolor. 

 

7) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Hemorràgies: quan tenien un tall que no parava de sagnar, agafaven teranyines i les 

aplicaven sobre la ferida. 

- Cremades: refrescaven la ferida amb aigua fresca i hi posaven oli, vinagre i una clara 

d’ou. 

- Picades: per les picades de vespa, orinaven sobre el terra i feien un pegat de fang, 

amb el qual cobrien la picada. 

- Cops: trinxaven alfals tendre amb llard dolç i el posaven en un pegat aplicat a la zona 

del dolor. 

- Berrugues: els van dir que havien de tirar un munt de sal al foc i que l’afectat sortís 

corrents de casa i no tornés fins al cap d’una estona. Sorprenentment, va funcionar.  

 

8) Teníeu assistència professional en el part? 

El primer el van tenir a casa, però els altres els van tenir a l’hospital. 
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Filomena Panina 

 
-Nom: Filomena Panina 

-Edat: 92 anys 

-Localitat: Sant Feliu 

-Casa: Ca l’Escorpí  

-Estudis: cap 

-Informacions d’interès: als 17 anys, quan va anar a 

viure a Olius, no tenia problemes per anar a la farmàcia a buscar medicaments. Per tant, 

la majoria de tractaments explicats, són de l’època en què vivia a Sant Feliu. El seu 

primer fill va morir als 5 mesos i mig per mort sobtada.  

 

1) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

- Pegat de cargol: trinxaven un cargol i el posaven en un pegat als peus. 

- Pegat de vinagre: posaven un drap amarat de vinagre als peus. 

  

2) Quins mètodes utilitzàveu per reduir el dolor? 

- Mal de cap: mullaven els cabells de l’afectat amb colònia o alcohol. 

- Mal de ventre: preparaven infusions de camamilla. 

- Mal d’orella: posaven una cigala viva dins d’un flascó i l’omplien d’oli d’oliva. 

Aquest oli s’aplicava amb un cotonet dins de l’orella. 

- Mal de coll: preparaven pegats de vinagre amb cendra o de vinagre sol i els aplicaven 

directament al coll. 

 

3) En cas de lesions, què utilitzàveu?  

- Ferides: infusions de timó o oli aplicats a la ferida. Paper de fumar impregnat amb oli 

bullit. 

- Cremades: aplicaven oli i sal a la cremada. Pell morta de serp aplicada sobre la 

cremada com si fos una bena, deien que feia regenerar la carn i no s’enganxava a 

la carn. 

- Picades: aplicaven oli sobre la picada de vespa o d’escorpí. També creien que si 

aconseguies atrapar l’escorpí que t’havia picat i, ben trinxat, l’aplicaves sobre la 

picada evitava que el verí fes efecte. 
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4) Què utilitzàveu per curar malalties 

- Pulmonia: posaven un drap impregnat de vinagre als laterals de les costelles. 

- Constipats: feien infusions de té de roca, de timó, de camamilla, “d’herba 

blanca/blava”. Per reduir la tos posaven pegats calents de segó amb vinagre al coll. 

- Xarampió: s’acotxaven al llit amb una manta vermella, ja que creien que el vermell 

feia passar el xarampió. 

- Meningitis: quan sospitaven que algú tenia meningitis, feien bullir aiguardent amb 

ruda i, quan es refredava, ho aplicaven amb un drap moll al front. 

- Ràbia: creien que la sal beneïda de Sant Pere d’Aransís curava els infectats de ràbia. 

Tot i això, no n’havien patit mai. 
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Joan Sabata 

 
-Nom: Joan Sabata    

-Edat: 78 anys 

-Localitat: Odèn  

-Casa: Corral de Pedra 

-Professió: pagès 

-Informacions d’interès: el seu pare era curandero i 

ell n’havia après algunes coses, com curar els 

trencaments de pota de les cabres i altres remeis 

casolans. 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Només anaven a buscar el metge en cas de malaltia realment greu, ja que tardaven tres 

hores a arribar on era i tres hores més a tornar a casa. 

 

2) On anàveu en cas de malaltia, a qui acudíeu?  

Acudien al curandero Angrill o al doctor Ferran, de Sant Llorenç. 

 

3) Com i quant pagàveu per visita? Venia el metge a casa o anàveu a la consulta? 

Pagaven una petita quantitat, que creia que eren sis o set pessetes, per cada visita. 

 

4) Quins tractaments aplicàveu per curar? 

- Constipats: preparaven xarop de creixents de pi amb sucre 

- Angines: el curandero els trencava les angines i resava oracions perquè se’ls curessin 

- Tos: feien aigües de marreu escaldat. 

- Meningitis: el curandero Angrill curava les meningitis, però la majoria de gent 

quedaven afectats del cervell, 

- Cucs: es bevien una cullerada de sucre, una altra de mel i una de vi. 

- Pulmonia: escorxaven un gat negre o un conill i en tiraven la sang sobre el pit de 

l’afectat. Després, en treien els òrgans i posaven la pell sobre el pit. Al cap de pocs 

minuts, la sang quedava seca per la febre que desprenia el malalt. 

- Atacs d’epilèpsia: feien fregues d’alcohol al pols. 
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- Passes de grip: feien caldo de serp blanca assecada per immunitzar-se.  

- Tifus: feia molt mal de cap. Preparaven pegats de patata crua ratllada i els posaven al 

cap. 

- Xarampió: en un cas de xarampió, esperaven que sortís la malaltia, i llavors 

aplicaven mètodes antitèrmics. Si s’aplicaven abans que sortís, creien que la 

malaltia atacava per dins i encara era pitjor 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Impregnaven una torrada de pa amb vinagre fresc i ho posaven a la planta dels peus 

embolcallat amb un drap. 

 

6) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal d’orella: posaven el suc de les bledes crues a l’orella, o bé greix de teixó. 

- Mal de queixal: rosegaven un tros d’all, 

- Mal de cap: posaven aiguardent en un drap al cap. 

- Mal d’estómac: bevien aigua d’estómac de guineu. Aquest tractament era aplicable a 

tot tipus de mal. Si tenien mal de fetge, bevien aigua de fetge de guineu. Si tenien 

mal de ronyó, aigua de ronyó de guineu, etc. Un altre tractament era menjar 

cargols vius sense closca: el primer dia se’n menjaven 12, el segon dia, 11, el 

tercer, 10…fins arribar a 1. 

- Mal de coll: aplicaven greix de gallina al coll i ho embolicaven amb llana d’ovella. 

7) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Hemorràgies: feien un torniquet amb la pell de la serp, 

- Cremades: resaven una oració. 

- Picades: per les picades d’escurçó, tenien preparat un oli d’escurçó petit que 

aplicaven a la zona de la picada. Per les picades d’escorpí, trinxaven l’escorpí 

sobre la ferida. 

- Ferides: aplicaven greix de serp a la ferida. 

 

8) Teníeu assistència professional en el part? 

Els veïns els ajudaven a tenir els fills. 
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Josep Cases 

 
-Nom: Josep Cases  

-Edat: 81 anys 

-Localitat: Sant Llorenç de Morunys 

-Casa: Les Nogueres 

-Professió: pagès 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Tenien un metge al poble, el doctor Ferran, però només hi acudien en casos de malalties 

greus. Més tard hi va haver un altre metge, el doctor Corell. El doctor Ferran era qui 

subministrava els medicaments, ja que no hi havia farmàcia. 

 

2) Com i quant pagàveu per visita? Venia el metge a casa o anàveu a la consulta? 

Pagaven unes iguales de cinquanta pessetes cada any, amb les quals tenien dret a què el 

metge els passés visita. 

 

3) Quins tractaments aplicàveu per curar malalties? 

- Constipats: feien uncions de greix de serp o greix de gallina amb sucre al pit i ho 

embolcallaven amb roba de llana ben calenta. Per alleugerir els símptomes, es 

bevien infusions de flor de saüc, timó, sajolida, hisop… 

- Xarampió: tancaven l’afectat en una habitació amb una manta vermella a la finestra, 

de manera que l’única llum que entrés, fos vermellenca. Quan tenien bombetes, les 

embolicaven amb paper de cel·lofana de color vermell. 

- Tifus: el malalt s’havia de passar uns quants dies sense menjar res i beure molt poca 

cosa. També aplicaven medicació. En cas que el pacient es curés, tenia alguns 

problemes per tornar a menjar. 

- Malalties infeccioses: quan hi havia passes d’alguna malaltia (grip, constipats…) 

tiraven un trosset de serp blanca salada a l’escudella i creien que així 

s’immunitzaven. 

- Tuberculosi: alguns afectats de tuberculosi de Barcelona, anaven a Sant Llorenç a 

respirar aire net de muntanya i a seguir el tractament allà, ja que l’aire i la humitat 

de les grans ciutats dificultava la recuperació. 
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- Tos ferina: creien que beure llet de burra curava la malaltia. 

- Grip: es prenien aspirines i cerebrino. 

 

4) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Impregnaven una torrada de pa amb vinagre i pebre negre i el posaven al cap, als canells 

o als peus. El pa torrat no tenia cap efecte químic, servia simplement per mantenir el 

vinagre en contacte amb la pell. 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal de ventre: preparaven unes infusions de mill de sol. Fins i tot va calmar dolor 

d’un home que va tenir apendicitis.  

- Mal d’orella: tiraven flors de saüc a les brases i feien que el fum entrés a les orelles. 

- Mal de coll: posaven pa torrat amb vinagre i pebre negre al coll envoltat d’un drap. 

 

6) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Picades: per curar les picades d’escurçó, feien fregues amb oli d’escurçó (posaven un 

escurçó viu dins un pot ben tancat i hi afegien oli) . Per curar les picades de vespa, 

tiraven un raig de vinagre sobre la argila i el fang que n’obtenien, l’aplicaven sobre 

la picada 

- Hemorràgies: posaven teranyines sobre la ferida per aturar-la. També posaven 

clofolles de ceba. 

- Cops: posaven saüc a les brases del foc i es fumaven la ferida. 

- Traumatismes: anaven a casa d’un pastor que era expert a curar trencaments d’ossos, 

ja que n’havia après curant les lesions de les ovelles. Aquell pastor posava l’os a 

lloc, ho embenava, hi posava unes canyes obertes perquè no es mogués i ho 

embenava amb pega negra (resina de pi). Si la lesió era de les extremitats inferiors, 

s’havien d’estar 40 dies al llit fent repòs. Lligaven l’extremitat en un sac de sorra 

perquè no es mogués. Si es trencaven una articulació, solien quedar malament. 

- Ferides: hi tiraven tintura de iode per desinfectar, però s’havia de vigilar perquè 

cremava molt. També feien servir alcohol. 

- Cremades: per alleugerir el dolor, aplicaven patata rallada (rascadures de trumfo). 
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7) Teníeu assistència professional en el part? 

Hi havia una dona, que per afició, feia de llevadora. En cas que es compliqués el part, 

cridaven el metge, però no sempre hi eren a temps. Es morien molts nens petits i si les 

dones tenien hemorràgies també es morien. 
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Lluïsa Sabata 

 
-Nom: Lluïsa Sabata 

-Edat: 66 anys  

-Localitat: Odèn 

-Casa: Medes 

-Professió: pagesa 

-Informacions d’interès: utilitzaven moltes 

oracions per curar malalties, ferides, cremades i 

altres coses. Tenien un llibret on hi havia un 

recull de totes les oracions per curar tot tipus de mals. 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Només anaven a buscar el metge en cas de malaltia realment greu, ja que tardaven tres 

hores a arribar on era i tres hores més a tornar a casa. El metge estava a Oliana 

 

2) On anàveu en cas de malaltia, a qui acudíeu?  

Acudien al curandero Angrill o al metge Gasset de Nargó.  

 

3) Quins tractaments aplicàveu per curar malalties? 

- Pulmonia: escorxaven un gat negre i el posaven amb budells i tot, sobre el pit de 

l’afectat per tal de produir escalfor i fer marxar la pulmonia. 

- Constipats: preparaven aigua de gavarreres i se’n bevien una mica durant 9 dies 

seguits. També preparaven infusions de saüc amb te de roca i mel. 

- Xarampió i varicel·la: quan algun familiar proper patia alguna d’aquestes malalties, 

preparaven caldo amb un tros de serp blanca assecada amb sal. Creien que els 

immunitzava d’aquestes malalties. 

- Meningitis: el curandero Angrill feia anar a buscar un medicament a la farmàcia que 

curava les meningitis, si hi eren a temps. 

- Galteres: preparaven caldo de serp blanca assecada. 

- Ràbia: portaven una cinta de Sant Pere d’Arensís que evitava que els gossos rabiosos 

et mosseguessin.  

- Tos: preparaven pegats de ceba escalivada. 
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- Cucs: preparaven unes aigües en les quals hi havia: 250 ml d’aiguardent dolç, 2 

trossets de donzell i 5 fulles de presseguer. Se’n prenien una cullerada diària 

durant tres o quatre dies. 

 

4) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Impregnaven una torrada de pa amb vinagre i pólvora negra i la posaven als peus, 

envoltada d’un drap. 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal de cap: posaven anís en un plat, el cremaven i passaven un drap per sobre el plat. 

Aquest drap el posaven al front per alleujar el mal de cap. 

- Mal de ventre:  preparaven unes herbes digestives amb fulles d’alfàbrega, sajolida, 

falcó i milfulles.  

- Mal d’orella: oli de marduix a l’orella aplicat amb cotonets. 

- Mal de coll: preparaven pegats de vinagre calent i el canviaven de tant en tant. 

- Mal de queixal: aplicaven oli de ginebre amb un escuradents sobre la dent. Feia que 

la dent es trenqués i deixava sortir el pus. 

 

6) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Picades: per curar les picades d’escurçó, feien fregues amb oli d’escurçó (posaven un 

escurçó viu dins un pot ben tancat i hi afegien oli) . Per curar les picades d’escorpí, 

trinxaven l’escorpí i el posaven sobre la ferida. 

- Cops: aplicaven aiguardent i sabó sobre el cop. 

- Hemorràgies: posaven pell morta de serp sobre la ferida i l’embolicaven amb una 

bena. La pell de serp no s’enganxava a la ferida. 

- Traumatismes: preparaven pegats de pega (resina del ginebrer rebaixada amb oli) 

amb unes canyetes per mantenir els ossos immòbils. 

- Hemorràgies nasals: posaven un trosset de paper de fumar sota el llavi superior.  

- Punxes: posaven sobre la punxa greix de gallina amb sucre o bé resina de pi. 

L’endemà la punxa ja havia sortit. 
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8) Teníeu assistència professional en el part? 

No tenien assistència professional, els ajudaven les veïnes. Tenien la creença que la 

primera llet produïda per la mare era dolenta. S’havia d’anar a buscar una dida que 

donés de mamar al fill el primer dia. 
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Lurdes i Pilar Call 

 
-Nom: Lurdes Call i Pilar Call 

-Edat: 81 anys i 89 anys 

-Localitat: Solsona   

-Professió: mestresses de casa 

-Informacions d’interès:  

van néixer a el Call d’Odèn, però quan la Pilar era petita, la seva família es va traslladar 

a Solsona. La Lurdes va néixer a Solsona 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Tenien un parent que era metge, el doctor Rovira, que els passava visita a casa seva en 

cas que estiguessin malaltes. També acudien a una dona del seu carrer que preparava 

una pomada “curalotodo” que la utilitzaven per cops, ferides i altres lesions. 

 

2) Com i quant pagàveu per visita? Venia el metge a casa o anàveu a la consulta? 

En el cas del doctor Rovira, no els cobrava res, ja que eren familiars propers. 

 

3) Quins tractaments aplicàveu per curar? 

- Constipats: impregnaven el pit amb greix de gallina amb sucre i ho tapaven amb un 

paper de diari. També ho feien amb tintura de iode i ho tapaven amb paper 

d’estrassa.  

- Xarampió: posaven un drap vermell a la bombeta de l’habitació perquè la llum 

vermella feia marxar els grans. 

- Angines: escalfaven segó i el posaven al coll envoltat d’una mitja 

- Pit espatllat: anaven al curandero (el Bitllot) perquè els estirés els braços i es 

trobessin millor. 

- Albúmina: infusions de herba prima, jonc i altres herbes 

- Gastroenteritis: feien dejuni durant un dia i bevien només aigua de llimona. 

- Ràbia: anaven a Sant Pere d’Arensís a estimar una clau sagrada.  

- Reforçant pels infants: compraven a la farmàcia un medicament que es deia 

Hiposofitosalut. 

- Infeccions d’orina: preparaven infusions de jonc i d’herba prima. 
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4) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Preparaven unes llesques de pa torrat amb vinagre i les posaven als peus.  

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal de ventre: feien servir pegats d’alfals per evitar el restrenyiment. 

- Mal d’orella: anaven al metge. 

- Mal de queixal: escalivaven la flor del saüc i la tenien a la boca una estona. 

 

6) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Hemorràgies: feien servir una pomada que els venia una veïna. 

- Cremades: la refrescaven de seguida i hi aplicaven oli o alcohol. 

- Cops: es posaven oli de cop, fet d’una herba collida el dia de Sant Joan. 

- Tortes al turmell: amb sabó casolà fet d’oli, preparaven una massa aigualint-lo amb 

aiguardent i l’aplicaven al turmell. S’assecava i quedava com si estigués enguixat. 

Quan el turmell es desinflamava, el sabó es trencava i la torta estava curada. 

- Rodadits: es posaven ceba escalivada al dit. 

 

7) Teníeu assistència professional en el part? 

Hi havia una llevadora, coneguda com la Passacostes, que assistia als parts a les cases. 

Més tard hi va haver una altra llevadora, la Lluïsa Planetes. Tot i així, els seus nebots ja 

havien nascut a l’hospital de Solsona, amb assistència professional. 
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Remei Tort 

 
-Nom: Remei Tort 

-Edat: 87 anys 

-Localitat: Pinell 

-Casa: Moroia  

-Professió: pagesa 

-Informacions d’interès: més tard, quan es va 

casar, se’n va anar a viure a Casa Vilafranca 

de Clariana. 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Només cridaven el metge en casos molt greus. Les vegades que el feien venir, podia 

tardar dos o tres dies a arribar. 

 

2) On anàveu en cas de malaltia, a qui acudíeu?  

Acudien al metge Baixas. En aquella època també hi havia el metge Solé, també 

anomenat el metge Coloma. 

 

3) Com i quant pagàveu per visita? Venia el metge a casa o anàveu a la consulta? 

Tenien un metge conduït, a qui pagaven una quota fixa cada any, amb la qual tenien dret 

a ser visitats pel metge. 

 

4) Quins tractaments aplicàveu per curar? 

- Pulmonia: escorxaven un conill i en posaven la pell, encara calenta, al costat esquerre 

de les costelles, ja que creien que la pulmonia es tenia al costat esquerre.  

- Constipats: feien infusions de serp blanca assecada. 

- Xarampió: feien infusions de serp blanca amb una mica de timó per dissimular el mal 

gust. 

- Angines: anaven al curandero perquè els trenqués les angines i resés unes oracions 

per curar-les. 

- Infecció d’orina: agafaven un grapat d’abelles i les tiraven a l’aigua bullent, també hi 

posaven herba prima. Aquestes infusions se les bevien en novenes i tenien efecte 

diürètic.  
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- Asma/bronquitis: havia sentit a dir, que per curar una nena petita que s’estava 

ofegant, un veí havia preparat unes infusions de cagallons d’ovella i la nena 

s’havia curat. 

- Tifus: un metge havia aplicat un tractament que consistia a no menjar absolutament 

res i estar ben calent al llit. També va aplicar la medicina corresponent. 

- Tètanus: en ferides que perillava la infecció del tètanus, sucaven un cotonet amb oli 

calent i netejaven la ferida amb aquell oli. 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

Preparaven pegats de cargols i ceba i els aplicaven als peus. També impregnaven una 

torrada de pa amb vinagre, hi afegien pólvora i ho posaven a la planta dels peus 

embolcallat amb un drap. 

 

6) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal de cap: preparaven xarop de saüc, i quan tenien mal de cap, se’n prenien una 

cullerada.  

- Mal de ventre:  infusions de camamilla. 

- Mal d’orella: tiraven un grapat de fulles de saüc a les brases, i el fum que feia havia 

d’entrar a l’interior de l’orella. Un cop ja havia entrat, embolcallaven el cap de 

manera que el fum anés dirigit a les orelles. 

- Mal de coll: s’impregnaven el coll amb iode i es posaven un mocador de seda. 

- Mal de queixal: feien glopejos de conyac per alleujar el dolor. 

 

7) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Hemorràgies: quan tenien un tall que no parava de sagnar, agafaven teranyines i les 

aplicaven sobre la ferida. Quan parava de sagnar, al cap d’una estona, treien les 

teranyines i ho netejaven amb aigua i sabó per evitar que hi hagués infecció. 

- Cremades: just després de la cremada, per evitar que sortís butllofa, hi tiraven sal en 

abundància o vinagre. 

- Picades: per les picades de vespa, orinaven sobre el terra i en feien un pegat de fang, 

amb el qual cobrien la picada. Per curar la picada d’escorpí, caçaven el mateix 

escorpí que els havia picat, l’aixafaven i l’aplicaven sobre la picada. 

- Cops: trinxaven alfals i el posaven en un pegat aplicat a la zona del dolor. 
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8) Teníeu assistència professional en el part? 

No tenien assistència professional, en tot cas, la veïna els ajudava. Alguna vegada, en el 

cas de la Remei, va haver de parir tota sola, sense l’ajuda de ningú. 
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Rosa Sala 

 
-Nom: Rosa Sala 

-Edat: 57 anys 

-Localitat: Llobera 

-Casa: Duàrria  

-Professió: pagesa 

-Informacions d’interès: es dedica a recollir 

receptes per preparar remeis casolans amb tot 

tipus d’herbes del país. Ven els seus productes 

un cop a l’any a la fira de l’Empelt. Va viure, 

fins que es va casar, a Sanmiquel d’Olius. 

 

1) Antigament, en cas de malaltia, anàveu al metge o era inaccessible? 

Anaven el metge en cas de patir una malaltia greu, però per malalties lleus, feien el que 

podien amb els remeis que coneixia la seva mare. 

 

2) On anàveu en cas de malaltia, a qui acudíeu?  

Acudien al metge Cases o al doctor Marquès.  

 

3) Quins tractaments aplicàveu per curar malalties? 

- Pulmonia: escorxaven un conill i posaven la pell, encara calenta, sobre el pit de 

l’afectat per tal de produir escalfor. 

- Constipats: infusions de timó. Oli de greix de serp al pit. Oli de greix de gallina amb 

sucre al pit. 

- Xarampió i varicel·la: quan algun familiar proper patia alguna d’aquestes malalties, 

preparaven caldo amb un tros de serp blanca assecada amb sal. Creien que els 

immunitzava d’aquestes malalties. 

- Angines: col·locaven una llesca de pa torrat impregnada de vinagre als peus. També 

anaven al curandero perquè els trenqués uns ganglis del canell i les orelles, 

causants de la malaltia. 

- Pus al coll: mullaven la punta d’un escuradents amb oli de ginebre i tocaven 

lleugerament els punts del coll on hi havia el pus. 
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- Tuberculosi: havien sentit dir que els afectats de tuberculosi havien de parar el sol 

molt sovint. 

- Hepatitis: preparaven infusions de marreu, espernallac i arrel de malví. Un altre 

tractament, en el qual no creien gaire, era orinar durant 9 dies seguits, en dejú, 

damunt d’una planta de marreu. 

- Infecció d’orina: infusions de flor de malva. 

- Pedres al ronyó (d’àcid úric): beure cada dia, en comptes d’aigua, Vichy Catalan. 

 

4) Quins mètodes utilitzàveu per fer baixar la febre? 

- Xarop de saüc: preparaven xarop amb saüc per reduir la febre i els efectes dels 

constipats. 

- Draps molls d’aigües de diferents herbes. 

- Es posaven una samarreta amarada d’alcohol i hi dormien tota la nit. Era el mètode 

més efectiu, però s’havia de vigilar amb els vapors de l’alcohol. 

 

5) Quins mètodes utilitzàveu per calmar el dolor? 

- Mal de cap: medicaments com el cerebrino o bé propyre. 

- Mal de ventre:  infusions d’herba de Santa Maria (escabiosa) o de camamilla. Havia 

sentit dir que per curar la diarrea anava bé una tassa de xocolata desfeta. 

- Mal d’orella: posaven una cigala viva dins d’un flascó i l’omplien d’oli d’oliva. 

Aquest oli s’aplicava amb un cotonet dins de l’orella. També preparaven oli de 

marduix o de ruda. 

- Mal de coll: preparaven un pegat de farina de faves i l’aplicaven al coll. 

 

6) I per curar traumatismes, ferides, cremades, picades, hemorràgies…? 

- Ferides: cremaven romaní i timó a les brases i passaven la ferida pel fum. En cas que 

la ferida no es tanqués, la cobrien amb pell de serp morta. 

- Rodadits: escaldaven el dit amb una infusió de romaní o de timó. 

- Cremades: cobrien la cremada amb una rodanxa de patata crua, mullaven la cremada 

amb llet freda… i actualment cobreixen la ferida amb pasta de dents. 

- Picades: per les picades de vespa, orinaven sobre el terra i feien un pegat de fang, 

amb el qual cobrien la picada. Un altre mètode era agafar la tija de tres plantes que 
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fessin suc, enrotllar-les entre elles i esprémer el suc de les tres plantes de manera 

que caigués sobre la picada. 

- Estelles de fusta: quan se’ls clavava una estella de fusta a la mà, hi aplicaven greix de 

serp blanca i l’estella sortia de la pell. També es feia servir per netejar ferides 

tancades infectades. 

- Cops: trinxaven alfals i el posaven en un pegat aplicat a la zona del dolor. 

 

7) Coneix altres mètodes que utilitzaven antigament? 

- Avortaments: infusions de corona de rei 

- Cucs (paràsits intestinals): infusions d’aigua de donzell. Com que aquesta aigua tenia 

un gust molt desagradable, l’altra opció, menys efectiva, era posar fulles de 

donzell sota el coixí. 
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2.2.-ENTREVISTES A METGES O FAMILIARS 

Antoni Jolonch 

 
-Nom: Antoni Jolonch 

-Edat: 88 anys 

-Sexe: Home 

-Localitat: Barcelona 

-Professió: metge 

-Informacions d’interès: el seu pare i el seu fill també 

són metges. El seu pare havia exercit de metge a 

Solsona els estius, i esperaven que vingués a la ciutat 

perquè era molt bon cirurgià. L’Antoni es va treure el 

títol de practicant durant la República per no haver 

d’anar al front militar. Més tard va estudiar medicina, es va treure el doctorat i va fer la 

tesi doctoral sobre embriologia. Li van voler donar el premi “Cum Laudem”, però per 

l’absència d’un professor, només li van posar un excel·lent. Molta de la informació 

d’aquesta enquesta prové del seu pare, sobretot la que es refereix a remeis antics. 

 

1) A quina localitat i a quina època exercia la seva professió? 

Va exercir de metge a Barcelona amb Pedro Pons. 

 

2) Tenia consulta personal o passava visita a les cases? 

Va treballar a l’hospital durant 20 anys al matí, sense cobrar. Però a les tardes treballava 

a la seva consulta privada. 

 

3) Quant cobrava per les visites?  

Cobrava unes 25 pessetes, als anys 50. 

 

4) Recorda quins metges hi van haver al Solsonès durant el segle XX? 

El metge Solé, el doctor Baixas, el doctor Rovira, el Cases, el Casserres… 
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5) Quins tractaments aplicava per curar? 

- Tuberculosis: afegien calç i vitamina C a la dieta de l’afectat per millorar el seu estat 

general. Aquest sistema el va dur a terme durant la Guerra Civil. 

- Tifus: donaven clorofenicol, que curava la malaltia, però provocava anèmia. 

- Pulmonia: administraven sulfamides o penicil·lina al pacient. Si al cinquè dia de tenir 

la malaltia encara era viu, significava que resistiria a la malaltia. 

- Cremades: aplicava pomades de farmàcia, però a casa seva utilitzaven el remei de la 

rodanxa de la patata crua. 

- Problemes de ronyons: a part de la medicació corresponent, administrava infusions 

de queixal de vella. 

- Febre: aplicaven aigua de timó freda sobre el front del pacient, a més a més dels 

antitèrmics. 

- Cops: feien fregues d’esperit d’àrnica (alcohol amb àrnica) 

- Raquitisme: afegien calç a la dieta, ja que era provocat per falta de calç. 

- Anestèsia: antigament, per anestesiar administraven cloroform i èter. Per comprovar 

si n’hi havia suficient, tocaven la pupil·la del pacient, i si no tancava l’ull, 

significava que s’havien excedit. 

- Ràbia: existia un sèrum antiràbic. 

- Tos ferina: pujaven en avió a 3000 metres d’altura. 

 

6) Acostumava a intervenir en parts? 

No, ell treballava a Barcelona, on hi havia especialistes pels parts. 

 

7) Coneix alguns remeis casolans que aplicava la gent? 

- Hemorràgies: aplicaven teranyines sobre la ferida per aturar-la. 

- Ferides: perquè les ferides cicatritzessin més ràpid, posaven greix de serp. 

- Pus: el greix de la serp blanca ajudava a sortir el pus. 

- Picades de vespa: aplicaven fang sobre la picada per alleugerir el dolor. 

- Pulmonia: aplicaven un colom escorxat sobre el ventre de l’afectat. 

- Gasos: les infusions de fonoll ajudaven a reduir els gasos. 

- Fetge: pels problemes de fetge prenien infusions de boldo. 

- Xarampió: feien que el pacient no tingués tantes erupcions a la pell amb llum 

vermella. 
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8) De quin material disposàveu? 

Tenien una màquina de fer radiografies que utilitzaven per detectar tumors malignes. 

Per fer biòpsies, l’Antoni va idear una sonda semirígida que substituïa la sonda rígida 

que hi havia al moment. Tenien molts altres materials. 
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Josep Casserres 

 
-Nom: Josep Casserres 

-Edat: 82 anys 

-Sexe: Home 

-Localitat: Solsona 

-Professió: metge 

-Informacions d’interès: va estudiar 

medicina amb Pedro Pons. Es va 

especialitzar en pediatria el 1951 i 

també va estudiar per forense. L’any 1985 va tenir una hemiplegia cerebral, per culpa de 

la qual va estar un any i mig de baixa. Va continuar treballant de forense fins als 65 

anys, que es va jubilar. Aquesta entrevista ha estat duta a terme amb l’ajuda de la seva 

dona, ja que l’hemiplegia cerebral li dificulta molt la parla.  

 

1) A quina localitat i a quina època exercia la seva professió? 

Va treballar a Solsona des de l’any 1953 fins l’any 1991. 

 

2) Tenia consulta personal o passava visita a les cases? 

Tenia una consulta privada, on treballava, també, cobrant de la seguretat social. 

 

3) Quant cobrava per les visites?  

Els pacients pagaven unes iguales de 200 pessetes l’any, repartides en tres trimestres, i 

tenien dret a tantes visites com fes falta. 

 

5) Recorda quins metges hi van haver al Solsonès durant el segle XX? 

El metge Solé (tiet seu), el Baixas, el Rovira, el Casas… 

 

6) Acostumava a intervenir en parts? 

Sí, sempre que els parts es complicaven, el metge Casas o ell hi anaven per ajudar. Però 

normalment hi anaven les llevadores, que avisaven en casos d’emergència. 

 

7) De quin material disposàveu? 

Pantalla de raigs X, fòrceps i altres materials bàsics per practicar la medicina. 
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8) A partir de quin grau de gravetat enviàveu els pacients a Manresa o Barcelona? 

Bàsicament per intervencions quirúrgiques complicades. Els enviaven a Manresa amb 

furgoneta i avisaven els metges perquè estiguessin preparats. Quan era molt urgent, ell 

era qui acompanyava els pacients per assistir-los durant el viatge. 

 

9) Quins tractaments aplicàveu per curar? 

En aquest apartat, hem tingut algunes dificultats de comunicació, però en general, el 

Josep ens ha dit que utilitzava els medicaments de l’època (sulfamides, penicil·lina, 

aspirines…). No estava d’acord amb alguns tipus de tractaments casolans, que la gent 

utilitzava abans d’anar a veure’l, però creu que les herbes són molt útils quan s’utilitzen 

adequadament. 

 

10) Es feien intervencions quirúrgiques a la comarca? 

Treien quists, arrencaven ungles… 

De tant en tant venia un cosí del doctor Casserres a Solsona que operava apendicitis i 

altres intervencions a la clínica de Solsona. 

 

11) Què en penseu de l’evolució de la medicina durant el segle passat? Quins han 

estat els factors més importants? 

Les sulfamides, la penicil·lina i els antibiòtics han ajudat a curar moltes malalties. Les 

vacunes i la higiene també han estat un factor molt important per la prevenció. Avenços 

com l’aigua corrent han estat importantíssims per poder tenir una bona higiene. 
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Montserrat Rovira 

 
-Nom: Montserrat Rovira 

-Edat: 83 anys 

-Sexe: Dona 

-Localitat: Llobregat 

-Professió: mestressa de casa 

-Informacions d’interès: va ser dona del metge 

Josep Casas a Solsona. Es dedicava a fer 

d’ajudant de metge, infermera i tot el que fes 

falta. El seu home va morir als 62 anys, però 

fins llavors va continuar treballant. 

 

1) A quina localitat i a quina època exercia la seva professió? 

Va començar a Riner, al cap d’un temps va exercir a Lladurs i finalment a Solsona. Va 

començar el 1946 i va acabar el 1980, quan es va morir. 

 

2) Tenia consulta personal o passava visita a les cases? 

Tenien un petit consultori a casa seva, on hi tenien un despatx, una sala d’espera, una 

sala de cures…En casos d’emergències o quan s’havia de visitar algun pacient que 

visqués a pagès, passava visita a domicili. Quan es va construir la clínica, hi va 

començar a treballar durant les tardes. 

 

3) Quant cobrava per les visites?  

Durant un bon temps, abans que es posés en funcionament la seguretat social, cobraven 

60 pessetes cada any i els pacients tenien dret a tantes visites com fes falta. Se’n deia 

iguales. 

 

4) De quin material disposava? 

Tenia una pantalla de raigs X, la primera que hi va haver al Solsonès. També tenia 

aparell d’infraroigs o “d’onda curta”, que en deien. Disposava de material mèdic bàsic, 

com un cartell amb lletres de diferents mides, fòrceps i pales que utilitzaven en parts 

difícils…i tot el material necessari per primeres cures.  
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5) Recorda quins metges hi van haver al Solsonès durant el segle XX? 

El metge Casserres, el doctor Rius, el metge Solé… 

 

6) A partir de quin grau de gravetat enviava els pacients a Manresa o Barcelona? 

En casos que el doctor no podia intervenir, ja que ho havia de tractar un especialista. 

com les hemorràgies internes, cremades greus, obstruccions respiratòries, càncers… Tot 

i així, sempre que creia que podia tractar-ho a Solsona, ho feia.  

“Era un home molt arriscat”. 

 

7) Es feien intervencions quirúrgiques a la comarca? Qui les feia? 

Sí. En casos que s’havia de treure quists, llúpies, cremava berrugues, curava 

traumatismes…Les solia fer el propi Josep. 

 

8) Quins tractaments aplicava per curar? 

Per la majoria de malalties infeccioses, administrava antibiòtics o penicil·lina, ja que en 

aquells temps existia i s’utilitzava molt. En casos de ferides amb perill d’infecció del 

tètanus, vacunava immediatament. Malgrat tot, hi havia algun metge que estava en 

contra de l’ús dels antibiòtics. En cremades i ferides, aplicava tractaments semblants als 

actuals. 

 

9) Acostumava a intervenir en parts? 

Hi havia una llevadora que assistia a tots els parts de Solsona, però si sorgien 

complicacions, el Josep havia d’intervenir-hi. També assistia als parts de fora de la 

ciutat, als pobles de tot el Solsonès. Va arribar a assistir molts parts. 

 

10) Què en penseu de l’evolució de la medecina durant el segle passat? Quins han 

estat els factors més importants? 

Els antibiòtics han ajudat molt a curar moltes malalties que no s’haguessin pogut guarir. 

Les vacunes també han ajudat a prevenir moltes malalties. El Josep havia anat a les 

escoles a vacunar els nens petits. La higiene també ha millorat molt, i  ha ajudat a 

prevenir infeccions i malalties. Les telecomunicacions, encara que no ho sembli, han 

influït molt, també, ja que si arribava un pacient greu a casa seva i el metge no hi era, la 

Montserrat tenia moltes dificultats a localitzar el seu home, i algunes vegades, quan 

arribava, ja no hi era a temps. També la possibilitat d’anar a Manresa en menys de mitja 
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hora ha ajudat molt en casos greus, i les ambulàncies fan que en comptes de mitja hora, 

siguin vint minuts, i amb assistència mèdica durant el viatge. Antigament, el doctor 

Josep havia de traslladar molts pacients a Manresa en una furgoneta amb un matalàs i 

un llençol, ja que les persones en estat molt urgent, no podien ser traslladades de cap 

altra manera.  
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Ramon Marquès 

 
-Nom: Ramon Marquès 

-Edat: 76 anys 

-Sexe: home 

-Localitat: Oliana 

-Professió: metge 

-Informacions d’interès: va estudiar medicina a 

la universitat de Barcelona. 

 

1) A quina localitat i a quina època exercíeu 

la vostra professió? 

Va començar a exercir la medicina a 

Torrebesses (Les Garrigues). De l’any 1961 al 

1968 va treballar a Solsona. Durant la mateixa època va ser metge titular de Navès i 

Clariana. 

 

2) Teníeu consulta personal o passàveu visita a les cases? 

Tenia una consulta al carrer Llobera on treballava cobrant de la seguretat social o amb 

les iguales que li pagava la gent. 

 

3) Quant i com cobràveu les visites?  

Utilitzava el sistema de les iguales. els pacients pagaven un cop per trimestre i tenien 

dret a ser visitats pel metge. 

 

4) De quin material disposàveu? 

Utilitzaven molt poc material en aquella època, s’havien d’espavilar amb allò que 

tenien. 

 

5) Recorda quins metges hi van haver al Solsonès durant el segle XX? 

Que coincidissin amb ell, eren el Casas i el Casserres. Però també coneixia altres metges 

anteriors a ell, com el Baixas. 
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6) A partir de quin grau de gravetat enviàveu els pacients a Manresa o Barcelona? 

Els enviaven poques vegades a Manresa i Barcelona, ja que en aquell temps no hi havia 

tanta diferència com ara entre els serveis de Solsona i de les grans ciutats. Els enviaven 

sobretot per intervencions quirúrgiques. A més, en casos terminals, la gent preferia 

morir a casa seva.  

 

7) Es feien intervencions quirúrgiques a la comarca? Qui les feia? 

Es feien només intervencions bàsiques, com suturar ferides… 

 

9) Acostumàveu a intervenir en parts? 

Quan ell va començar a exercir la medicina, hi havia el metge Casserres, i sobretot el 

Casas, eren els experts de Solsona a assistir els part, ja que n’havien assistit molts i 

tenien molta més experiència. El Ramon només en va arribar a assistir dos, i no estaven 

programats. 

 

10) Coneixia el curandero Angrill? Què me’n podria explicar? 

L’Angrill era molt amic seu tot i la diferència d’edat. Havien anat a caçar junts vàries 

vegades. Una vegada, quan el Ramon tenia cinc o sis anys, l’Angrill havia ajudat al 

metge a curar-se d’una pleuritis. El van haver d’operar a casa seva, amb poca anestèsia.  

L’Angrill (Isidro Vilana Serra) va començar fent de curandero, però mica en mica es va 

anar passant a la medicina. Li van deixar els llibres de la universitat i va estudiar pel seu 

compte, però no es va poder presentar als exàmens per culpa de la Guerra Civil. 

 

11) Què en penseu de l’evolució de la medecina durant el segle passat? Quins han 

estat els factors més importants? 

Ha evolucionat moltíssim, tant en el diagnòstic com en el tractament.  

Pel que fa al diagnòstic, han aparegut proves com la ressonància magnètica, l’ecografia, 

el PET…i sobretot el coneixement adquirit per la investigació. 

 En el tractament hi ha dos elements importantíssims. Els antibiòtics, que s’han 

anat especialitzant per atacar infeccions més concretes. L’altre tractament important és 

la quimioteràpia, que des que es va descobrir fins ara ha evolucionat d’una manera 

espectacular, reduint-ne els efectes secundaris i augmentant-ne l’efectivitat. 
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 Un factor que ha ajudat molt, ha estat l’especialització en els diferents camps de 

la medicina. El paper del gran metge català Pedro Pons va ser clau en aquesta 

especialització. 

 Tot i aquesta evolució, el Ramon creu que el futur de la medicina es troba en la 

genètica. 
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3.-REGISTRE DE DEFUNCIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la fotografia superior podem observar dues pàgines d’un dels llibres de 

defuncions. A sota, detall d’una d’aquestes actes on la causa de la mort ha estat una 

epidèmia. 
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4.-INFORMACIÓ DE L’IDESCAT 

 Aquí es mostra el correu electrònic rebut després de la petició d’informació a 

l’IDESCAT: 

 

Benvolgut Miquel, 

 

Responem a la seva demanda sobre població de Solsona durant el segle XX. 

 

La informació sobre els anys 

 

1976 a 1978 

1982 a 1985 

1987 a 1989 

1993 

1995 

 

es pot consultar al web de l’Idescat, seguint els següents passos: 

- apartat de Població 

- seleccionar Recomptes 

- a la part dreta de la pantalla, Informació territorial, escollir l¿opció Renovacions i 

rectificacions del Padró 

- escollir l’opció per municipis i seleccionar el que ens interessa (Solsona en aquest cas) 

 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=25207&V3=866&V4=66&P

=N&PARENT=1&CTX=B&ALLINFO=TRUE&ANYS=1975&VOK=Confirmar 

 

La sèrie està disponible des de l’any 1975 fins a 1995 (excepte 1980) A partir de l¿any 

1996 es pot consultar dins de l’opció Padró continu del mateix menú Informació 

territorial 

 

Pel que fa als anys: 

 

1971 a 1974 
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li enviem un fitxer adjunt amb unes plana escanejades de la publicació Población de los 

municipios y comarcas de Cataluña 1970-1975, elaborada pel  Consorci d’Informació i 

Documentació de Catalunya. Les pàgines que li enviem corresponen a: 

-       coberta de la publicació 

-       introducció on se citen les fonts estadístiques utilitzades, per si li pot servir 

d’orientació per les dades més antigues 

-       taula de població, corresponent al Solsonès i als seus municipis Per als anys 

 

1966 a 1969 

 

li enviem un altre fitxer amb les planes escanejades de la publicació Boletín estadístico 

coyuntural, elaborat per les Cambres de Comerç, durant els anys 60-70. Igual que en el 

cas anterior, li enviem les portades dels números concrets del Boletín, on van sortir 

publicades les dades. 

 

Dels anys anteriors no tenim informació. Hem consultat als nostres tècnics i ens han 

comentat que en aquells anys les dades es recollien a partir dels Censos desenals i que 

les rectificacions del padró no sempre es publicaven. Com a referència ens han remès al 

Centre d’Estudis Demogràfics, on poden tenir més informació que l’ajudi a obtenir les 

dades que necessita. 

 

http://www.ced.uab.es/index.php 

 

Quedem a la seva disposició per qualsevol altra informació o aclariment. 

 

Atentament, 

 

Maite Caramazana 

Biblioteca 

Subdirecció de Difusió Estadística 

Idescat 
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 _____________________ 

NOTES: 

1. per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment podeu respondre a aquest missatge. 

 

2. Si es tracta d'una AMPLIACIÓ de les dades o d'una NOVA CONSULTA, cal que 

empleneu novament el formulari "Servei d'atenció de demandes a mida" que trobareu 

fent clic sobre el botó "contacte" de la nostra web: 

http://www.idescat.net/cat/idescat/serveis/consultans.html 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 
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5.-DADES DE MORTALITAT 

 La informació dels arxius dels llibres de defuncions va ser registrada en les 

taules i resumides en el full d’Excel que es mostren en la carpeta Registre de defuncions 

del CD adjunt. 
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6.-CLAVEGUERAM DE SOLSONA 1901 

 En aquest mapa es mostra la com estava el clavegueram a la ciutat de Solsona 

l’any 1901. 
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7.-EDIFICIS DE SOLSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A la foto superior1 podem veure la plaça de Santa Llúcia en l’època de la Guerra 

Civil. A sota2, la plaça Major l’any 1906. 

 

 

 

                                                 
1 Fotografia extreta del llibre Solsona roja (1936-1939). 
2 Fotografia extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Solsona. 
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8.-HOSPITAL DE SOLSONA 

 En aquestes fotografies3 es mostra l’edifici que actualment és la residència Pere 

Màrtir Colomés. Durant un temps va tenir la funció d’hospital. 

 

  

                                                 
3 Fotografies cedides per Jaume Cuadrench. 
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9.-CLAVEGUERAM DE SOLSONA 2007 

 Aquest mapa mostra la xarxa de clavegueres de Solsona en data de desembre de 

2007. 
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10.-CALENDARI DE VACUNACIONS 

 A continuació es mostra un exemple de calendari de vacunacions de l’any 1992. 
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11.-CLASSES D’ANTIBIÒTICS 

Classes d'antibiòtics 

Nom genèric 
Nom 

comercial 
Usos freqüents 

Possibles efectos 
adversos 

Mecanisme 
d'acció 

Aminoglucòsids 

Amikacina Amikin 

Gentamicina Garamicina 

Kanamicina Kantrex 

Neomicina  

Netilmicina Netromicina 

Estreptomicina  

Tobramicina Nebcin 

Paromomicina Humatin 

Infeccions severes 
causades per 
eubacteris Gram 
negatius, com són 
Escherichia coli i 
Klebsiella 
especialment 
Pseudomonas 

aeruginosa. Efectiu 
contra eubacteris 
anaeròbics (però no 
els facultatius). La 
nemoicina s'indica 
per a profilaxi de 
cirurgia abdominal. 

• Ototoxicitat 
(Sordesa) 
(especialment 
en combinació 
amb diürètics 
de nansa)  

• Vertigen  
• Nefrotoxicitat 

(Mal renal) 
(especialment 
en combinació 
amb 
cefalosporines
)  

S'uneix al 
ribosoma, unitat 
30S, i inhibeix 
la síntesi de 
proteïnes. 

Ansamicines 

Geldanamicina  

Herbimicina  

Experimental: 
antineoplàsic 
(antibiòtic 
antitumoral) 

  

Carbacefem 

Loracarbef Lorabid 
Infeccions 
respiratòries altes i 
infeccions urinàries 

Ocasionalment 
trombocitopenia. 

Inhibició de la 
paret cel·lular 
eubacteriana. 

Carbapenem 

Ertapenem Invanz 

Doripenem Finibax 

Imipenem/Cilastatina Primaxina 

Meropenem Merrem 

Bactericida per als 
eubacteris gram 
positius i gram 
negatius; s'usa per a 
una cobertura 
d'ampli espectre de 
manera empírica. 
(Nota: Existeixen 
MRSA resistent a 
aquesta classe 
d'antibiòtics.) Es 
combina amb la 
cilastatina per a 
reduir la 
inactivación a nivell 
dels túbuls renals. 

• Malestar 
estomacal i 
diarrea  

• Nàusea  
• Convulsions  
• Cefalea (Mal 

de cap)  
• Rash i 

al·lèrgies  

Preveu la 
divisió cel·lular 
eubacteriana 
inhibint la 
síntesi de la 
paret cel lular. 
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Cefalosporines (de primera generació) 

Cefadroxilo Duricef 

Cefazolina Ancef 

Cefalotina Keflin 

Cefalexina Keflex 

Cefradina Veracef 

Com les 
penicil·lines, totes 
les cefalosporines 
tenen un anell 
betalactàmic, per la 
qual cosa són també 
antibiòtics 
eubactericides. 
Cocos Gram 
positius, Proteus, 
Escherichia coli i 
Klebsiella. 

• Malestar 
estomacal i 
diarrea  

• Nàusea (amb 
la ingesta de 
begudes 
alcohòliques)  

• Reaccions 
al·lèrgiques  

Com altres beta 
lactamàtics: 
interrompen la 
síntesi de 
peptidoglicà, 
una capa de la 
pared cel·lular, 
tot i que son 
menys sensibles 
a les 
betalactamases. 

Cefalosporines (de segona generació) 

Cefaclor Ceclor 

Cefamandol Mandol 

Cefoxitina Mefoxitin 

Cefprozil Cefzil 

Cefuroxima 
Ceftina, 
Zinnat 

Son més eficaços 
que la penicil·lina 
davant els bacils 
Gram negatius, i 
igual d'eficaços 
davant els cocos 
Gram positius. 
Cocos Gram 
positius, 
Haemophilus 

influenzae, 
Enterobacter, 
Neisseria, Proteus, 
Escherichia coli i 
Klebsiella. 

• Malestar 
estomacal i 
diarrea  

• Nàusea (amb 
la ingesta de 
begudes 
alcohòliques)  

• Reaccions 
al·lèrgiques  

Igual que los 
otros beta 
lactamáticos: 
disrompen la 
síntesis de 
peptidoglicano, 
una capa de la 
pared celular. 

Cefalosporines (de tercera generació) 

Cefixime Suprax 

Cefdinir Omnicef 

Cefditoren Spectracef 

Cefoperazona Cefobid 

Cefotaxima Claforan 

Cefpodoxima Vantin 

Ceftazidima Fortaz 

Ceftibuten Cedax 

Ceftizoxima Cefizox 

Ceftriaxona Rocephin 

Las cefalosporines 
s'empren en el 
tractament 
d'infeccions greus 
amb organismes 
resistents a d'altres 
beta lactàmics, com 
certes aparicions de 
meningitis, i en la 
profilaxi prèvia a 
cirurgia ortopèdica, 
de l'abdomen i la 
pelvis. 

• Malestar 
estomacal i 
diarrea  

• Nàusea (amb 
la ingesta de 
begudes 
alcohòliques)  

• Reacciones 
alérgicas  

Com altres beta 
lactamàtics: 
interrompen la 
síntesi de 
peptidoglicà, 
una capa de la 
pared cel·lular, 
tot i que son 
menys sensibles 
a les 
betalactamases. 

Cefalosporines (de quarta generació) 

Cefepime Maxipime 

Cefaclidina  

Una major 
cobertura en contra 
de Pseudomonas i 
organismes gram 
positius. 

• Com altres 
cefalosporines  

Interrompen la 
síntesis de 
peptidoglicà. 

Cefalosporines (de cinquena generació) 

Ceftobiprol   
• Com altres 

cefalosporines  
Interrompen la 
síntesis de 
peptidoglicà. 
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Glicopèptids 

Teicoplanina Targocid 

Vancomicina Vancocina 
  

Inhibeix la 
síntesis de 
peptidoglicà. 

Macròlids 

Azitromicina 
Zitromax, 
Sumamed, 
Zitrocin 

Claritromicina Klaricid 

Diritromicina Dynabac 

Eritromicina 
Eritocina, 
Eritroped 

Roxitromicina Roxitrol 

Troleandomicina (TAO) 

Infeccions per 
estreptococ, sífilis, 
infecció 
respiratòria, 
infecció per 
Mycoplasma, 
malaltia de Lyme 

• Nàusees, 
vòmit, i 
diarrea 
(especialment 
en altes dosis)  

• Icterícia  

Telitromicina Ketek Pneumònia 
Trastorns visuals, 
toxicitat hepàtica.  

Espectinomicina Trobicin 
Antimetabòlit, 
anticancerigen i 
gonococs 

 

S'uneix al 
ribosoma, unitat 
50S i inhibeix la 
síntesis de 
proteïnes. 

Monobactàmics 

Aztreonam Azactam   

Com altres beta 
lactamàtics: 
interrompen la 
síntesis del 
peptidoglicà, 
una capa de la 
pared cel·lular. 

Penicil·lines 

Amoxicil·lina 
Novamox, 
Amoxil 

Ampicilina  

Azlocilina  

Carbenicilina  

Cloxacilina  

Dicloxacilina  

Flucloxacilina Floxapen 

Mezlocilina  

Meticilina  

Nafcilina  

Oxacilina  

Penicilina  

Piperacilina  

Ticarcilina  

Una àmplia gamma 
d'infeccions. La 
penicil·lina encara 
s'indica en 
infeccions 
estreptocòquiques, 
sífilis i la malatia de 
Lyme 

• Malestar 
gastrointestina
l i diarrea  

• Al·lèrgies 
amb reaccions 
anafilàctiques 
greus  

• Rarament 
dany renal o 
cerebral  

Com amb altres 
beta 
lactamàtics: 
interrompen la 
síntesi de 
peptidoglicà. 
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Polipèptids 

Bacitracina  

Inhibeix la 
síntesis de 
components del 
peptidoglicà a la 
pared cel·lular 
eubacteriana 

Colistin  

Polimixina B  

Infeccions de l'ull, 
oïda i bufeta, 
normalment s'aplica 
directament a l'ull o 
bé inhalat als 
pulmons; rarament 
injectat. 

Dany renal i de certs 
nervis (quan es 
injectat) Interactua amb 

la membrana 
plasmàtica 
eubacteriana, 
alterant la seva 
permeabilitat. 

Quinolones 

Ciprofloxacina 
Cipro, 
Ciproxin, 
Ciprobay 

Enoxacina  

Gatifloxacina Tequin 

Levofloxacina Tavanic 

Lomefloxacina  

Moxifloxacina Avelox 

Norfloxacina Noroxin 

Ofloxacina Ocuflox 

Trovafloxacina Trovan 

Infeccions del tracte 
urinari, prostatitis 
eubacterianes, 
pneumònia 
adquirida en la 
comunitat, diarrea 
eubacteriana, 
infeccions per 
micoplasma, 
gonorrea 

Nàusea (rarament), 
tendinosis (rarament) 

Inhibeix la 
topoisomerasa i 
altres enzims 
eubacterianes, 
inhibint la 
replicació i 
transcripció 
d'ADN. 

Sulfonamidas 

Mafenide  

Prontosil (arcaic)  

Sulfacetamida  

Sulfametizol  

Sulfanilimida (arcaic)  

Sulfasalazina  

Sulfisoxazol  

Trimetoprim  

Trimetoprim-
Sulfametoxazol (Co-
trimoxazole) (TMP-
SMX) 

Bactrim 

Infecciones 
urinarias Infeccions 
urinàries (amb 
l'excepció de la 
sulfacetamida i la 
mafenida); la 
mafenida s'usa com 
tòpic per cremades 

• Nàusea, 
vòmits, i 
diarrea  

• Al·lèrgies  
• Cristalls a la 

orina  
• Insuficiència 

renal  
• Disminució 

del recompte 
de glòbuls 
blancs  

• Sensibilitat a 
la llum solar  

Inhibició de la 
síntesis de l'àcid 
fòlic, entre 
d'altres funcions 
inhibitòries de 
la síntesi de 
l'ADN i l'ARN. 

Tetraciclines 

Demeclocycline  

Doxiciclina Vibramicina 

Minociclina Minocin 

Oxitetraciclina Terramicina 

Tetraciclina Sumycin 

Sífilis, infeccions 
per Chlamydia, 
Mycoplasma i 

Rickettsia, així com 
en acné 

• Malestar 
gastrointestina
l  

• Sensibilitat a 
la llum solar  

• Taques a les 
dents 
(especialment 
en nens)  

S'uneix al 
ribosoma, unitat 
30Si inhibeix la 
síntesi de 
proteïnes.  
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• Potencialment 
tòxic per a la 
mare i el fetus 
durant 
l'l'embaràs.  

Altres 

Arsfenamina Salvarsan 
Infeccions per 
espiroquetes 
(obsolet) 

  

Cloranfenicol Chloromycetin   

S'uneix al 
ribosoma, unitat 
50Si inhibeix la 
síntesi de 
proteïnes. 

Clindamicina Cleocin 
Infeccions per acné, 
profilaxis prèvia a 
cirurgia. 

  

Lincomicina  
Infeccions per acné, 
profilaxis prèvia a 
cirurgia. 

  

Etambutol  Antituberculosis   

Fosfomycin     

Àcid fusídic Fucidin    

Furazolidona     

Isoniazida  Antituberculós   

Linezolid Zyvoxid    

Metronidazol 
Flagyl o 
Flegyl 

Giardia 
Orina vermellosa, 
malestar bucal. 

 

Mupirocina Bactroban    

Nitrofurantoina 
Macrodantina, 
Macròbid 

   

Platensimicina     

Pirazinamida  Antituberculós   

Quinupristin/Dalfopristin Syncercid    

Rifampina o Rifampicina Rifaldin 
Principalment gram 
positives i 
micoeubacteris 

Sudoració, llàgrimes i 
orina vermellosa. 

S'uneix a la 
subunitat β de 
l'ARN 
polimerasa 
inhibint la 
transcripció. 

Tinidazol  
Uretritis i vaginitis, 
amebiasis i 
giardiasis 

Mareig, cefalea, 
somnolència. 

 

Nom genèric 
Nom 

comercial 
Usos freqüents 

Possibles efectes 
adversos 

Mecanisme 
d'acció 
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12.-MATERIAL MÈDIC 

 L’instrumental mèdic ha evolucionat moltíssim al llarg del segle XX. Tot 

seguit es mostraran fotografies de diferents estris utilitzats antigament. El material de 

les fotografies va pertànyer al doctor Josep Maria Jolonch, i actualment estan en 

possessió del seu fill Antoni Jolonch, qui ens va permetre fotografiar-les el dia de 

l’entrevista. 

 

 

 

Agulles i fil utilitzats per 

cosir ferides obertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estri utilitzat per mantenir 

els talls oberts en les 

intervencions quirúrgiques. 

La seva forma peculiar 

permet intervenir en la zona 

oberta més còmodament.  
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Pinces utilitzades per tapar l’extrem de 

les venes tallades i així impedir 

l’hemorràgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinces de subjecció fixa utilitzades en 

operacions quirúrgiques. 
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Estri utilitzat per 

extreure 

cossos estranys de 

la tràquea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinça utilitzada per 

subjectar la llengua 

quan s’intervé a la 

boca. 
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Pinces utilitzades per 

arrencar queixals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampolletes de vidre 

que contenen diferents 

tipus d’anestèsies.  
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Fonendoscopi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Xeringa. 
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Martell de reflexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Espèculum  
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Tubs metàl·lics utilitzats per realitzar 

gastroscòpies i colonoscòpies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Detall d’uns 

pinces que es 

poden 

desmuntar per 

netejar-les més 

fàcilment. 
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13.-MANCOMUNITAT D’AIGÜES 

 La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès és una Entitat Local, que 

té per delegació i encàrrec dels Ajuntaments que la constitueixen, tal com expliciten els 

seus estatuts, la realització de totes les gestions, projectes i obres necessaris per 

l’abastament d’aigua, l’administració i prestació del servei en tota la seva amplitud.

 La Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès fou constituïda 

formalment, l’any 1981, amb l’aprovació del seus Estatuts per Decret 502/1981, 

publicat al DOGC núm. 192 de 3 de febrer de 1982, en foren constituents els 

Ajuntaments de Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinós, integrant-

s’hi posteriorment, els de Castellar de la Ribera i Pinell (1984), més tard el de Lladurs 

(1989) i per últim el de la Molsosa (2003); avui està formada doncs, per deu 

Ajuntaments de la comarca del Solsonès. Fins ara, s’han dut a terme un seguit de 

projectes que fan possible l’abastament d’aigua potable a veïns de 16 termes 

municipals, entre els que s’hi troben, 

a part dels esmentats anteriorment, 

els de Bassella (Alt Urgell), Biosca, 

Torà, Torrefeta i Florejacs (La 

Segarra), Vilanova de l’Aguda (La 

Noguera) i Cardona (Bages), s’abasta 

també a dos zones industrials 

(Solsona i Olius). Tot plegat amb una 

xarxa de canonades de més de 650 

quilòmetres de longitud s’abasta 

1478 connexions, en un àmbit 

geogràfic d’una superfície d’uns 710 

km². 4 

 

 

 

                                                 
4 Text íntegre de la pàgina web www.maas.cat . 
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14.-SERVEIS QUE OFEREIX EL CAP ACTUALMENT 

 

ÀREA BÀSICA DE SALUT 

Atenció primària (Metge/D.Inf.) Pediatria (Pediatra/D.Inf) Odontologia (Metgessa) Llevadora 

Serveis Socials Salut Escolar (D.Inf) Reforços (Metge/D.Inf)  

 

ESPECIALITATS 

Cardiologia Cirurgia general Cirurgia vascular Dermatologia 

Endocrinologia Ginecologia i Obstetrícia Medicina interna i de l'Esport Neumologia 

Neurologia Oftalmologia Otorrinolaringologia Salut Mental 

Traumatologia Digestologia   

 

SERVEIS SOCIOSANITARIS 

Llarga estada i Convalescència Hospital de dia Pades 

 

ALTRES SERVEIS 

Analítiques Electrocardiogrames Ecografies ginecològiques i 
obstètriques Cardiotocografies Campimetries 

Radiologia Espirometries Audiometries Walking Test  

 

ADMINISTRACIÓ 

Servei d'atenció a l'usuari Tasques administratives 

 

REHABILITACIÓ 

 
Quadre extret de la pàgina web www.cssolsones.com. 
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15.-REGISTRE DURANT LA GUERRA CIVIL 
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Transcripció del text: 

 Ausentado el infrascrito de Solsona a poco de haberse iniciado el glorioso 

Movimiento Nacional, ó sea, el 20 de julio de 1936, Movimiento que no cuajando en 

Solsona hubo de dejarla en las garras de la fiera marxista que robó y profanó todas las 

iglesias y destruyó los altares, ornamentos y utensilios del Culto, quedando la ciudad 

sin servicio religioso, no se escribió en este libro partida alguna hasta que la ciudad 

fue liberada por las tropas nacionales, feliz suceso que ocurrió en 24 de enero de 1939, 

en cuya fecha, restablecido el Culto y echado para no volver el asqueante laicismo que, 

en nombre de la libertad, habían impuesto los marxistas en el país por ellos tiranizado, 

pudieron estos feligreses honrar sus queridos difuntos con los acostumbrados Oficios 

exequiales y conducir sus cadáveres al cementerio con acompañamiento de sacerdotes 

y Cruz alzada. 
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16.-LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 1936-1939 

 La Guerra Civil espanyola es va produir entre l’any 1936 i el 1939. En aquest 

conflicte bèl·lic s’hi enfrontaven dos bàndols: els republicans i els franquistes, que es 

feien dir nacionals. El bàndol republicà estava format per centristes, comunistes i 

anarquistes, i la seva principal ubicació era Catalunya i el País Basc. Els del bàndol 

nacional comptaven amb el suport de la població més conservadora i catòlica i amb el 

recolzament de l’església, que va influir molt. Els dictadors Mussolini i Hitler van 

ajudar als nacionals, en canvi, la URSS va vendre molt armament als republicans. La 

Guerra Civil va acabar amb la victòria dels nacionals i amb la instauració de la 

dictadura franquista. Després de la guerra van ser empresonats milers de republicans i 

s’en van executar uns 20 000. 

 El nombre de morts en la Guerra Civil espanyola només pot ser estimat de 

manera aproximada. Les forces nacionals van donar la xifra de 500 000, incloent no 

només els morts en combat, sinó també les víctimes de bombardejos, execucions i 

assassinats. Estimacions recents donen així mateix la xifra de 500 000 o menys. Això no 

inclou a tots aquells que van morir de malnutrició, fam i malalties engendrades per la 

guerra. 

 

Les dades de morts i exiliats de la Guerra Civil a Catalunya 

 El conjunt de pèrdues, entre morts i exiliats, donarien una xifra que oscil·la 

entre 130 000 i 150 000 persones que desaparegueren de Catalunya, -sobre un total de 

gairebé tres milions d'habitants segons el cens de 1936 la qual cosa va determinar unes 

profundes conseqüències negatives des del punt de vista demogràfic, social i econòmic. 

 A l'hora de fer recompte general de morts a la Guerra Civil a Catalunya cal 

comptar: 

-  Un mínim de 38 500 soldats republicans i 2 900 franquistes. 

- Víctimes de la repressió (1936 a 1939 ) unes 8 500. 

- La repressió franquista (entre 1938 i 1953) unes 4 000 víctimes.  

- Bombardejos unes 5 500 víctimes. 

- Aquestes dades s'han de completar amb el creixent nombre de defuncions degudes a 

insuficiències mèdiques i alimentàries com a resultat de les contingències bèl·liques 

i els que s'exiliaren entre finals de gener i febrer del 1939.  
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 A Solsona, com en altres poblacions i ciutats de Catalunya es va viure un dels 

períodes més sagnants i negres de la història. Un govern municipal, format a partir 

d’una situació excepcional, deguda a l’espurna dels que es van revoltar contra la 

República, va portar la ciutat a successius governs d’esquerres, amb uns milicians 

desfermats, mols d’ells integrats a la Colla del Mall que espantaven i en alguns casos 

assassinaven alguns ciutadans de la comarca. Les víctimes, a la ciutat de Solsona, van 

ser quasi totes al començament i al final de la guerra, un cicle que no es pot tancar, ja 

que la Solsona que podem denominar blava vindria carregada de repressió i venjança, 

que va anar disminuint de grau fins arribar a la democràcia.5 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del pont de Solsona a l’any 1936.
6
 

 

  

 

                                                 
5 Segons explica Joan Obiols en el seu  llibre ”Solsona Roja 1936-1939” 
6 Fotografia extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Solsona. 
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17.-CONDICIONS I FASES D’UNA PANDÈMIA 

 La Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que perquè pugui aparèixer 

una pandèmia, en aquest cas vírica, es necessita:  

- Que aparegui un virus nou, que no hagi circulat prèviament i per tant, no existeixi 

població immune a ell. 

- Que el virus sigui capaç de produir casos greus de malaltia. 

- Que el virus tingui la capacitat de transmetre's de persona a persona de forma eficaç. 

 

 Les fases en una pandèmia vírica, segons la O.M.S., s'estructurarien seguint el 

següent protocol:  

- Fase 1: Es refereix a virus que circula entre els animals però que encara no ha causat 

cap infecció en els humans 

- Fase 2: El virus, que afectava animals domèstics o salvatges, ha contagiat alguna 

persona, pel que pot considerar-se una potencial amenaça de pandèmia. 

- Fase 3: El virus afecta petits grups de persones i es dóna, per primera vegada, la 

transmissió d'humà a humà, i no només d'animals a humans. Tanmateix, són casos 

esporàdics i sota determinades circumstàncies. 

- Fase 4: El poder del virus per transmetre's entre persones es verifica i és capaç de 

provocar brots comunitaris. Aquesta situació augmenta significativament el risc de 

pandèmia. Qualsevol país que sospiti o que verifiqui algun cas s'ha de posar 

immediatament en contacte amb l'OMS perquè avaluï la situació i coordini la resposta. 

Aquesta fase indica un important salt en el risc de pandèmia, però no vol dir que 

inevitablement aquesta s'arribi a produir. 

- Fase 5: Es caracteritza per la propagació del virus d'humà a humà en, almenys, dos 

països d'una mateixa regió. Segons l'OMS, "encara que molts llocs no es vegin 

afectats, la declaració d'aquesta fase és un signe clar pel qual la pandèmia és imminent 

i que el temps per posar en marxa totes les mesures necessàries s'acaba". 

- Fase 6: La fase pandèmica. El brot de la malaltia s'ha registrat a més països de 

regions diferents. Arribar a aquest nivell vol dir que la pandèmia ja està activa, ja ha 

començat. Ja no es pot prevenir, sinó tan sols tractar de controlar-la.7 

 

 

                                                 
7 Text íntegre extret de la pàgina web http://ca.wikipedia.org/wiki/Pandèmia 


