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 Anem fent!

L
’1 de setembre de l’any 
1973 s’inaugurava a la 
nostra ciutat una ins-
tal·lació hospitalària que 

duia el nom de Francisco de Bor-
ja. Es tractava d’una institució sa-
nitària mixta (ambulatori/re-
sidència), la qual fou els arrels del 
que és hui l’Hospital Francesc de 
Borja de Gandia. 

Aquell primitiu centre consta-
va d’una residència hospitalària 
que disposava tan sols de 68 llits, 
distribuïts en quatre plantes 
d’hospitalització: les dues prime-
res, de maternitat i ginecologia; la 
tercera, de cirurgia general, i la 
quarta, de traumatologia. Hi ha-
via 22 professionals de totes estes 
especialitats i, també, de medici-
na interna, d’urologia, d’anàlisis 
clíniques i de radiodiagnòstic. En 
ell s’atenien tot tipus d’urgències 
mèdiques i quirúrgiques, es rea-
litzaven parts i es feien interven-
cions quirúrgiques programades 
de traumatologia, cirurgia, gine-
cologia i d’urologia, ja que dispo-
sava de tres quiròfans generals i 
un de cures, dos paritoris i els ser-
vicis centrals de radiologia i de la-
boratori, a més a més de l’impres-
cindible xarxa de personal admi-
nistratiu i sanitari. En total, 157 
persones en plantilla. El primer 
director fou Jesús Fuster Martí i 
la infermera en cap, aleshores no 
hi havia director/a d’infermeria, 
fou Pura Giménez Ripollés. 
L’àmbit de cobertura de l’atenció 
hospitalària era la de tots els afi-
liats a la Seguretat Social de la 
zona de Gandia més tots els de la 
zona de Dénia. 

La residència i l’ambulatori es-
taven adossats i, a l’altre costat 
d’este últim, estaven les oficines 
de l’Institut Nacional de Previsió. 
Este edifici conjunt s’alçava  allà al 
final del Passeig fent cantó amb el 
carrer de Sant Pere. Més enllà sols 
hi havia horts, darrere dels quals 
es divisava la imatge imponent 
que configuraven la silueta del 
Molló de la Creu i la del cim del 
Mondúver. 

Aquell edifici tenia tres portes 
d’accés pel carrer Sant Pere i una, 
lateral, que donava al Passeig, per 

on podien accedir directament a 
les plantes els familiars dels hos-
pitalitzats i els de les parteres, així 
com aquells qui anaven a la cafe-
teria, la qual estava oberta al pú-
blic en general. De les tres portes 
de la façana principal, l’última era 
la d’entrada a les oficines de la Se-
guretat Social, on estaven també 
situats els despatxos del director 
del centre i el de la inspecció 
mèdica, a més d’una sala de reu-
nions; la d’enmig era la porta 
d’accés a aquell únic ambulatori 

de la ciutat on estaven, repartits 
en dues plantes, els despatxos 
dels metges de capçalera, com 
s’anomenaven aleshores el met-
ges de família, i els dels metges de 
les diverses especialitats ambu-
latòries, i la tercera porta era la 
pròpiament hospitalària, a la qual 
s’accedia a través d’una rampa 
per on pujaven les ambulàncies i 
per la qual entrava al recinte to-
thom. Per aquella porta entrava la 
por de les urgències mèdiques, 
l’angoixa dels accidentats o la dels 
qui anaven a ser operats d’urgèn-
cia i la barreja d’intranquil·litzat i 
d’il·lusió de les qui anaven a parir 
un fill. Aquella por, aquella an-
goixa, aquella intranquil·litat, era 
compartida pels familiars i 
pròxims en la sala d’espera que hi 
havia a l’entrada, quadrada, gran, 
flanquejada por dues files de bu-
taques entapissades amb escai. 

En conjunt, a tot este guirigall 
arquitectònic i sanitari la pobla-
ció l’anomenava, amb prou des-
coneixement i un poc de descon-
sideració, «el Laboratori». 

El Servici Ordinari d’Urgèn-
cies estava en la mateixa entrada, 
abans d’entrar al recinte, i no per-

tanyia a l’staff hospitalari. En ell 
vaig treballar dos anys i mig, el re-
cord dels quals encara m’esgarri-
fa. Des de juny de 1976, cada qua-
tre dies, des de les 17 hores fins a 
les 8 del matí de l’endemà era 
l’únic metge que hi havia per a 
atendre, allí o en els domicilis 
particulars, les urgències mèdi-
ques de tota la població de Gan-
dia, Beniopa, Benipeixcar, Beni-
rredrà, el Grau i la Platja amb el 
corresponent increment d’afiliats 
a la SS estivals. No sé què haguera 
sigut de mi sense l’ajuda del meu 
company ATS, el meu estimat 
Juan Martí Reig, un gran profes-
sional que quasi em doblava en 
edat i em sobrepassava en saviesa 
sanitària. 

El 15 de gener de 1979 vaig 
prendre possessió oficial de la 
plaça de Cirurgia del nostre hos-
pital i em vaig incorporar a 
l’equip quirúrgic que conforma-
ven els doctors Florencio Díaz, 
Juan Salvador Carbonell i Joa-
quín Alonso. Els quatre ex-
ploràvem el cos dels pacients 
amb les nostres mans nues, per-
què l’ecografia, la TAC i la 
ressonància magnètica tardarien 
anys a arribar; diagnosticàvem 
els malalts fent servir els nostres 
coneixements de fisiologia i pato-
logia amb el suport de l’experièn-
cia acumulada, de les radiografies 
i de les anàlisis clíniques i trac-
tàvem de curar-los amb el ma-
neig del bisturí, de les tisores, del 
fil i de les agulles. Ens ajudàvem 
en el quiròfan els uns als altres. 
Cada quatre dies estàvem un de 
nosaltres de guàrdia localitzada, 
la qual cosa ens tenia, per les ves-
prades, les nits i els caps de set-
mana, empresonats a casa, al cos-
tat del telèfon per si de cas rebíem 
la cridada per acudir urgentment 
a l’hospital. A l’igual que nosal-
tres hi havia també els equips de 
Traumatologia, Ginecologia i 
Obstetrícia, amb quatre especia-
listes cadascun, el d’Anestèsia, 
amb tres, i Medicina Interna, La-
boratori i Radiodiagnòstic amb 
dos especialistes cadascun d’ells. 
Si la història fera justícia, algun 
dia haurà de contar, de veres, la 

extraordinària labor assistencial 
que es realitzà durant els primers 
anys en aquell estrany centre, 
meitat residència, meitat ambu-
latori, infradotat de tecnologia i 
de personal, on sols la professio-
nalitat de tots, des del primer dels 
zeladors fins a l’últim dels met-
ges, va permetre la practica d’una 
atenció sanitària digníssima. 

L’any 1984 acabaren les obres 
de l’ampliació sanitària i co-
mençà a funcionar aquell gran 
hospital que tenia la seua escali-
nata i porta d’entrada principal 
pel passeig de les Germanies i 
que es construí just al costat de 
l’antic «Laboratori». Aquell pri-
mer hospital Francesc de Borja 
comptava amb 261 llits i una 
plantilla de 811 persones. 

En total vaig treballar allí prop 
de catorze anys. Un dia vaig haver 
de demanar l’excedència perquè 
m’era impossible compaginar els 
matins i les guàrdies allí amb la 
meua consulta privada, que em 
tenia ocupat, diàriament, fins a 
altes hores de la nit. Vaig haver de 
deixar el treball en aquell hospital 
que considerava que jo havia 
contribuït amb tants altres a 
construir, a consolidar. 

Un hospital és una entitat in-
dispensable. Tots els que bre-
guem per les sendes d’entre la 
vida i la mort hem hagut d’acudir, 
en algun moment, en busca del 
seu empara, de la seua ajuda, i, si 
no, tenim clar que algun dia hi 
anirem! Els tres hospitals de Gan-
dia han estat oberts tots els dies, 
laborals i festius. A tothora podies 
anar a les dos de migdia i a les 
quatre del matí, el dia de Nadal, la 
nit de Sant Josep, la setmana de 
Pasqua, el més d’agost. Ininte-
rrompudament. Ben prompte en 
farà cinquanta anys. 

En el «Laboratori» Francisco 
de Borja varen nàixer el meus 
fills; en l’Hospital Francesc de 
Borja del Passeig van morir, dig-
nament, els meus pares, i en el 
nou hospital de Sanxo Llop, fa 
dos anys, em van operar a mi. 
Este article és un minúscul acte 
d’agraïment. Llarga vida a la seua 
història!

EL «LABORATORI»

Pasqual Molina 
pasqualmolina.wordpress.com

 
«Si la història fera 
justícia, algun dia haurà 
de contar la gran labor 
assistencial que es 
realitzà en aquell estrany 
centre, infradotat de 
tecnologia i de personal, 
on sols la professionalitat 
de tots va permetre la 
pràctica d’una atenció 
sanitària digníssima»

El «Laboratori»  
de Gandia.

n L’Arxiu Històric de Gandia ha 
obert un perfil en la xarxa social 
Facebook per a compartir a través 
de esta via els seus tresors i les va-
luoses informacions que s’hi con-
tenen, d’una forma selectiva, pau-
tada i ordenada.  

«La iniciativa també serveix 
per a compensar en la mida d’allò 
possible, els entrebancs en els 

contactes personals i directes», va 
apuntar el seu director, Jesús 
Alonso. 

Peròdicament l’Arxiu Històric 
anirà revelant alguns documents 
del seu fons, i esta setmana ha co-
mençat amb un reportatge video-
gràfic sobre els primers bombar-
dejos que Gandia va patir per part 
de l’aviació italiana durant la gue-
rra civil espanyola.

LEVANTE-EMV. GANDIA

El Arxiu Històric de Gandia 
activa una pàgina en internet

Comissió a Gandia per 
actuar contra el soroll

n L’Ajuntament de Gandia ha 
creat el Grup de Treball per a la 
implantació i l’avaluació del Pro-
grama d’Actuació contra el Soroll 
a la ciutat, una iniciativa entre di-
versos departaments del consis-
tori que, segons assenyala el Go-
vern local, «s’emmarca dins dels 
reptes municipals per a combatre 
el canvi climàtic i que suposa una 
eina fonamental per a millorar la 
qualitat urbana».

AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE VALENCIA

SUBASTAS DE BIENES 

Agencia Tributaria

Equipo Regional de Subastas: Avda. Blasco Ibáñez, 50 - VALÈNCIA

Las subastas se celebrarán exclusivamente a través del Portal de Subastas del B. O. E. 
Más información, en www.agenciatributaria.es y en subastas.valencia@correo.aeat.es

4 Viviendas: Alicante, Torrevieja, Mislata, Benidorm,
Carcaixent, Cullera, Pego, Castalla, Alcalà de Xivert.
4 Garajes/trasteros: Cartagena, Pego, Elche, 
Alicante.
4 Locales comerciales: Castellón, Guardamar, 
Vila-real.

4 Fincas rústicas: Riba-roja de Túria, Formentera
del Segura, Utiel, Requena, Pinoso, Dénia, Redován,
Jumilla, Montserrat, Caudete de las Fuentes.
4 Parcelas urbanas: Monóvar, Orihuela, Bellre-
guard, Albaida.
4 Vehículos: Renault Grand Space, BMW X6.

Próximos bienes a subastar, entre otros:

Dependencia Regional de Recaudación - Equipo Regional de Subastas


