
SOBRE INFERMERES, LLEVADORES I PRACTICANTS 

La Reial Cèdula del 30 de març de 1477 establia les bases per a la posada en 
marxa del “Tribunal del Protomedicato”, organisme encarregat de regularitzar 

les professions sanitàries de metges, cirurgians i apotecaris, i convocar exàmens 
per avaluar els coneixements dels candidats. 
En els registres eclesiàstics de Palafrugell, en el període 1629-1771, trobem nou lle-
vadores que van batejar nadons en perill de mort. La primera llevadora palafru-
gellenca documentada és Victòria Giralt Feliu (1833-1903), a qui se li dedicat un 
carrer de la població, on també hi ha la plaça de Les Llevadores. El seu sogre era 
cirurgià romancista examinat pel “Protomedicato” . Els cirurgians romancistes són 
els predecessors dels practicants.
Maria Carme Bastons Figueres ( Palafrugell, 1850 - la Bisbal, 1927), llevadora. La fa-
mília guardava el seu diploma i el seu certificat de bona conducta per presentar a 
la Facultat de Medicina de Barcelona. Hi deia: “Persona de buena vida y costum-
bres, perteneciendo a unas de las familias que siempre se han distinguido por su 
honradez en la referida población”..

LLEVADORES PRIVADES I MUNICIPALS DE BENEFICIÈNCIA

A partir de l’any 1857, les llevadores titulades pagaven impostos per exercir la 
professió i estaven registrades a diversos municipis gironins. Gairebé totes 

tenien una altra dona al seu costat aprenent l’ofici. També hi havia les llavaneres, 
popularment conegudes com a “llevadores no passades”, expressió que es referia 
al fet que no havien passat els estudis. 
No es té gaire informació sobre les infermeres, ja que els hospitals de beneficèn-
cia i alguns d’institucionals acostumaven a ser gestionats per religioses amb poca 
presència d’infermeres. S’ha pogut constatar que sovint les llevadores formaven 
nissagues familiars, tenien el costum d’acompanyar els nadons a batejar i eren 
persones de renom a les viles. 

PRACTICANTS AUTORITZATS A ASSISTIR PARTS  
I LLEVADORES QUE ESTUDIEN PER PRACTICANT

Fernando Montesinos esmenta que un Reial decret de l’any 1902 autoritzava els 
practicants a atendre parts que no comportaven risc. El primer de Girona va ser 

José Thomas Serrats, de Sant Jordi Desvalls. L’any 1905, les llevadores van poder 
estudiar per ser practicants. Les graduades van ser: Raimunda Llinas Bellvehe, 
de Santa Coloma de Farners, i el 1909, Maria Soledad Vicens Frigola, de la Bisbal 
d’Empordà, Teresa March Lloveras, Palmira Salacruch Malloll, Jacinta Vila Frei-
xes, Maria Carme Jou Vicens, Basilisa Esteve Iborra i Catalina Lago Girbes.

Autora del text: Rosa M. Masana Ribas, infermera i autora de diversos llibres sobre 
les llevadores i infermeres del Baix Empordà i Gironès.

Notes
1. Jordi Cama, genealogista de Palafrugell, 2005
2.  Rosa M. Masana, “165 anys de la història de les llevadores de Palafrugell. Col·lecció Dones amb mom propi”, editat per Associació Suport a 

la Dona, 2006
3. Rosa M. Masana. “Llevadores i infermeres gironines”, volum I i II, 2014
4. Fernando Montesinos, infermer i antropòleg, “Les professions i corporacions sanitàries a les comarques de Girona, 1857-2007”. Revista de 
Girona núm. 249, 2008

Victòria Giralt Feliu, junt amb la seva neta. 
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1955-1977. DESENVOLUPAMENT HOSPITALARI,  
PROLIFERACIÓ D’ESCOLES

Entre 1951 i 1980, es va produir a l’Estat espanyol un enorme creixement hospita-
lari, amb la inauguració de 131 hospitals del Seguro Obligatorio de Enfermedad 

(SOE)1. Tant als hospitals nous com als que es van renovar, religiosos i religioses van 
compartir les activitats d’infermeria amb els ATS i la resta de personal sanitari se-
glar, fins que les congregacions, en desacord amb els convenis abusius dels hos-
pitals on vivien i treballaven, i com que molts dels seus membres no disposaven 
de la titulació requerida per exercir la professió, es van retirar dels centres i van ser 
progressivament substituïts pels nous ATS. Les primeres residències de l’assegu-
rança obligatòria de malaltia (avui hospitals universitaris) van ser construïdes 
entre 1952 i 19552, van comptar amb escoles d’ATS femenines i internats propis. 
S’hi van titular milers d’infermeres, que van permetre millorar el nivell de les cures 
d’infermeria a tot el país. A partir dels anys 60, es va disposar d’un gran nombre 
d’infermeres seglars, ben preparades en programes que afavorien la subordina-
ció, però que van col·laborar de manera fonamental en les millores dels indica-
dors de salut que es van registrar en aquell període. Barcelona va comptar amb 
altres escoles d’ATS, tant masculines com femenines o mixtes. Algunes, com les 
de la Creu Roja, el Clínic, el Sant Pau o el Sant Joan Déu, continuen avui obertes. 
Els ATS van formar part dels equips professionals que en pocs anys van canviar 
el panorama de l’atenció sanitària en els centres públics (hospitals i ambulato-
ris del SOE), les clíniques privades i les mutualitats. El 1977, després de les mobi-
litzacions de les infermeres perquè els estudis d’infermeria estiguessin amb tot el 
dret a la universitat, es van elaborar els plans d’estudis de les escoles università-
ries d’infermeria i va aparèixer el títol de diplomat universitari en Infermeria3. Poc 
després es van iniciar els cursos d’anivellació dels estudis d’ATS amb els de DUE, 
que van ser molt seguits.  
L’impacte del desenvolupament professional qualificat de les infermeres en el 
franquisme és evident. La ràtio d’infermera per habitant a Espanya era, el 1952, de 
0,8 infermeres per 1.000 habitants i el 1980 va ser de 3,4 infermeres per 1.000 ha-
bitants4. En menys de trenta anys el nombre d’infermeres per habitant va arribar 
a multiplicar-se per més de quatre. Avui, més de quaranta anys després, en els 
quals la freqüència i complexitat de les cures d’infermeria i la proliferació de cen-
tres d’atenció primària, hospitalària i d’urgències han augmentat enormement, la 
mitjana estatal d’infermeres per 1.000 habitants és de 5,6. A Catalunya és de 6,2, 
xifra que encara és lluny de la mitjana europea, que s’acosta a 9 infermeres per 
1.000 habitants.
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Fotografia aèria de la Residència Sanitària de la Seguretat Social Francisco Franco  
(Barcelona, circa 1955)

Façana exterior de la Residència Sanitària de la Seguretat Social General Álvarez de Castro 
(Girona, 1980)

Grup d’ATS al quiròfan 4a planta. 
Residència Sanitària de la Seguretat Social 
General Moscardó (Lleida, anys 60)
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Les primeres dones que van parir a la Re-
sidència Sanitària de la Seguretat Social 
Joan XXIII (Tarragona, 1967) 
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