


Ginecologia
Etimologia (del grec). 
gyn(aiko)- γυνή/γυναικός ‘dona’ 
+ -logíā - λογία ‘estudi’ 
Usos. Neologisme grec emprat en 
textos llatins de 1730 i en llengües 

vernacles al segle XIX.
La medicina clàssica grega, 
des d’Aristòtil, no va establir 
una diferència sobre l’existència 
de malalties pròpies de dones, 
derivada d’una suposada 
diferència sexual rellevant. 
El terme llatí gynaecia, 
transliteració del grec γυναικεῖα, 
fou emprat per referir les obres 
mèdiques sobre la dona fins la 
introducció al segle XVIII del 
terme gynaecologia.

Obstetricia
Etimologia (del llati).
ob/obs ‘davant de’, ‘contra’ + stā-/stē-/
sti- ‘estar dempeus’ + -trīc(em) ‘qui fa’
Usos.
obstetricem: llevadora, 
obstetricium: de la llevadora, 
obstetricia: funcions de la 
llevadora.

Tocologia
Etimologia (del grec). 
tok(o)- τόκος ‘part’ + -logíā - λογία ‘estudi’ 
Usos. 
Neologisme grec emprat en llengua anglesa el 1828.

Posicions del fetus dins de l’úter a la Gynaikeia 
de Sorano (Biblioteca Real, Brussel·les)

Curació d’una dona hidròpica. Miniatura del 
s. XI (Biblioteca Municipal de Poitiers)

Escena d’atenció i cura femenina segons 
un gravat del manuscrit llatí medieval 
Tacuinum sanitatis in Medicina (Biblioteca 
Nacional, Paris)

Posicions del fetus en el moment del part. 
De Secretis Mulierum, atribuït a Albert 
el Gran. Manuscrit del s. XV (Biblioteca de 
la Universitat d’Erlangen)

Assistència femenina a una dona malalta 
segons un gravat del manuscrit llatí medieval 
Tacuinum sanitatis in Medicina (Biblioteca 
Nacional, Paris)

El part al món àrab mesopotàmic segons el 
manuscrit del s. XIII, Maqãmãt de al-Harĩrĩ 
(Biblioteca Nacional, Paris)

La llevadora assisteix el part. Gravat en fusta.  
Eucharius Rösslin, Der Swangern Frawen und 
he bammen roszgarten, 1513. (Biblioteca 
Nacional, Viena)

L’assistència al part ha estat una pràctica immemorial, sempre lligada a les dones, que aprenien l’ofici al 
costat d’una altra llevadora, de manera oral, a vegades teòrica. Un món poc a poc subordinat al control dels 
homes des del segle XV i també medicalitzat pels homes des del segle XVII.

El Corpus 
Hippocraticum recull 

textos mèdics dedicats 
a la dona, de poca 

extensió, escrits en grec 
i traduïts i revisats en 

llengua llatina al llarg de 
l’època moderna.

Dit d’aquella 
part de la 

medicina que 
tracta de la 
gestació, del 

part i del 
puerperi.

Dit d’aquella 
part de la 

medicina que 
tracta de les 

malalties 
pròpies de la 

dona.



Europa, segle XVII: inici d’un procés basat en el control del part, entès com 
a propi de la cirurgia, i per tant una competència dels homes-cirurgians, i 
en la necessitat de formar aquests en el món del part, poc conegut per a ells.

Veure l’úter, manejar 
el part
Els homes-cirurgians van haver 
d’aprendre a veure i a tocar 
l’aparell genital femení.
Un afer carregat de dificultats 
culturals.  Els llibres, amb els 
seus textos i il·lustracions, i les 
sales de dissecció, amb l’accés 
al cos nu i mort de la dona i als 
instruments, esdevingueren el 
mitjà de creació de coneixement 
del nou saber obstètric.

Anatomia de la dona
Des del segle XVII, i sobretot 
al llarg del segle XVIII, es van 
publicar nombrosos llibres sobre 
l’assistència al part, amb profusió 
d’imatges. Allí s’hi van consolidar 
els coneixements obstètrics 
bàsics per als cirurgians, tot 
començant per fixar l’anatomia 
de la dona embarassada, des de 
la concepció fins el part.

La pelvis femenina
La pelvis es considerava com el fonament del coneixement 
obstètric. Els llibres mostraven il·lustracions i textos sobre 
l’anatomia de la regió pèlvica. Els cirurgians autors d’aquests 
manuals van mesurar moltes pelvis i van establir unes pelvis ideals 
contra les quals jutjar, confrontar o comparar malformacions, com 
ara les derivades del freqüent raquitisme, i discutir els problemes 
que es podien presentar en el moment del part.“A Man-Mid-Wife”. Il·lustració on es caricaturitza la persona que assisteix durant el part dividit en dues meitats: home i dona. 

Gravat de Samuel William Fores. Londres, 1793 (Welcome Library, Londres)

Il·lustracions procedents dels 
tractats escrits als ss. XVII-
XIX per homes cirurgians –
François Mauriceau, William 

Smellie, William Hunter i 
Jacques Pierre Maygrier- on 

es mostren operacions, com la 
cesària, tècniques d’extracció 
del fetus, models de pelvis o la 
posició natural del fetus en el 

moment del part



París, Germer Baillière, 1846.



Les il·lustracions
Els gravats mostrats en els llibres van permetre els lectors fer-se una idea clara 
dels cossos fetals. Les representacions dels úters variaven segons els autors, però 
sempre hi havia una clara intenció didàctica. Els cirurgians eren introduïts en les 
habitacions de les parteres; i les regles de comportament o les instruccions sobre 
procediments d’exploració es descrivien mitjançant il·lustracions acurades.

Els instruments
El fòrceps i altres instruments emprats en operacions obstètriques tenien un paper 
destacat als llibres, presentats en forma d’il·lustracions i explicats a partir del seu 
ús. Atesa la gairebé difícil observació directa pels homes cirurgians, els autors dels 
llibres explicaven amb tot detall cada pas, procediment i instrument i cadascuna 
de les posicions en què homes-cirurigans i dones embarassades havien de fer 
front a les diferents situacions.

Els atles
Les imatges incorporaven un realisme 
i un caràcter de ciència útil que va 
fer molt preuada aquesta forma de 
coneixement en aquest període. Els atles 
eren una forma de presentació d’un 
coneixement estable, apte per al consum 
dels estudiants. Es van fer atles de grans 
dimensions, al llarg de tot el segle XIX, 
amb gran circulació arreu del món.

Toucher la femme
Aquest era el nom i les il·lustracions del 
procediment i exploració de la dona 
embarassada. Les expressions facials 
estan carregades de significat. Les 
mirades no es creuen. La de la dona és 
serena, amb la decència compromesa. 
La de l’obstetra, que no té un accés 
clar al cos femení, és una mirada 
concentrada. La seva ment imagina allò 
que el seu tacte transmet: confronta 
un coneixement tàctil amb un món fet 
visible només mitjançant imatges 
i models, o cadàvers. La seva mà esdevé 
un instrument, una mena d’ull que 
ajuda a establir una informació precisa.

Il·lustracions procedents dels tractats 
escrits als ss. XVII-XIX per homes 

cirurgians –François Mauriceau, Jean 
Louis Baudelocque, José Ventura 

Pastor i Jacques Pierre Maygrier- on es 
mostren diferents formes de representar 

les posicions del fetus dins de l’úter, 
l’anatomia femenina, algunes tècniques 
d’extracció del fetus mitjançant l’ús del 
fòrceps, instrumental quirúrgic i, vàries 

maneres d’accedir l’home-cirurgià a 
l’examen vaginal del fetus en el transcurs 

de la gestació i del part.



Els grans cirurgians tarragonins Pere Virgili i Antoni Gimbernat van ser 
els grans impulsors de la reforma de l’ensenyament quirúrgic. El suport 
de les autoritats borbòniques els ajudà a crear els col·legis de Cadis 
(1748), Barcelona (1760) i Madrid (1787).

Més enllà del seu caràcter militar, aquestes escoles es van organitzar 
per oferir una formació molt pràctica, de la qual es beneficià el conjunt 
de la població. Per això, l’ensenyament de l’obstetrícia fou un dels 
trets característics: formar experts cirurgians i controlar l’exercici de 
l’atenció al part. 

A les escoles s’hi van activar diverses iniciatives: publicació de 
llibres de text obstètrics, execució i compra de models anatòmics 
en cera i guix per a l’ensenyament, ús de maniquins per a dominar 
els procediments manuals en els parts, adquisició i aprenentatge 
d’ús d’instruments quirúrgics, assistència a parts difícils als hospitals 
annexos, demostracions anatòmiques davant del cadàver al teatre 
anatòmic, exposició de casos clínics a les juntes literàries. Aquesta 
formació redundà tant en la preparació dels joves cirurgians com 
de les alumnes llevadores.

El paper dels cirurgians catalans 
al col·legi de cirurgia de Madrid, 
dit de Sant Carles, fou decisiu. 
Al costat del seu director 
Gimbernat, les figures de Jaume 
Bonells, Agustí Ginestà, Esteve 
Marturià, Francesc Canivell, Pere 
Castelló i altres van consolidar 
l’ensenyament obstètric i van 
obrir el camí a un interès científic 
per la ginecologia i l’atenció als 
nounats. Bonells publicà  amb el 
gran anatomista Ignacio Lacaba 
(1796-1800) el primer tractat, 
manual i llibre de text d’anatomia 
a Espanya: una referència per a la 
cirurgia i la ginecologia durant la 
primera meitat del segle XIX.

Tres escultures en cera policromada executades per Juan Chaez, Luigi Franceschi i Ignacio Lacaba a finals del segle XVIII per al Reial 
Col·legi de Cirurgia de Madrid, dirigit per Antoni Gimbernat. Museo de Anatomía “Javier Puerta”. Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid. Fotografies del professor Luis Castelo de la Facultad de Bellas Artes. (1) Representa una laparotomia mitjançant 
la qual es pot observar la dissecció d’un úter gestant de 12 setmanes i la relació entre l’úter i les nanses intestinals. (2) Representació de 
la dissecció d’un úter gestant que conté un fetus a terme en presentació de natges pures i en el que s’observa una doble volta de cordó 
(coll i tòrax) i la presència d’un autèntic nus al cordó. (3) Representació de la dissecció d’un úter gestant que conté un fetus a terme en 
presentació de natges completes.

La creació dels Reials Col·legis de Cirurgia, durant la segona meitat del XVIII, va suposar la 
institucionalització d’un ensenyament reglat de la cirurgia. Les escoles es van caracteritzar per una 
formació pràctica, al voltant del teatre anatòmic, on el cadàver esdevingué l’objecte de ciència, al 
costat dels instruments, els llibres, els models anatòmics.

El Reial Col·legi de cirurgia de Barcelona

1 2 3



La Facultat de Medicina de Barcelona
També fou damunt dels espais del Reial Col·legi de Cirurgia que es va bastir la nova Facultat de Medicina de Barcelona, on 
hi ha va romandre poc més de mig segle, fins el 1906, en unes condicions prou difícils per a la recepció i ensenyament de la 
nova medicina de laboratori i per a l’assistència i formació pràctica de la medicina clínica.
El professorat procedia, al començament, de l’escola de cirurgia: Imperial Iquino i Antoni Mayner, que ensenyà la clínica 
dels parts i malalties de dones i nens. El catedràtic Joan Rull dominà la càtedra més de trenta anys (1858-1891), que fou 
dividida en obstetrícia i ginecologia i permeté l’arribada de Llorenç Vidal (1867), de Joaquim Bonet (1879-1913) i de Miquel 
A. Fargas (1891). El 1888 també se separà l’ensenyament pediàtric amb la creació d’una càtedra pròpia.

L’assistència al part és una realitat social en mans de dones: les llevadores 
formades també a les aules universitàries controlen aquest afer. El nou impuls 
de la cirurgia ginecològica ha d’esperar l’arribada de Fargas, un excel·lent 
cirurgià amb clínica pròpia. Fargas precipita la suma de l’asèpsia, l’hemostàsia i 
l’anestèsia, introdueix els conceptes d’antisèpsia puerperal i ginecologia asèptica, 
ensenya tècniques operatòries i instrumentació, i opera quists d’ovari i practica 

ovariotomies i histerectomies.

No és un període de gran producció bibliogràfica original, hi dominen les 
traduccions i l’adquisició de llibres europeus. El professorat diversifica els seus 
interessos i dedica part del temps a la clientela privada i a activitats institucionals. 
Rull forma els estudiants en la mirada clínica, en l’observació; i Bonet contribueix a 
la introducció de les teories microbianes en la lluita contra la febre puerperal. Al seu 
costat, els professors Joan Giné i Bertomeu Robert impulsaren una nova facultat de 
medicina des dels anys 1880.

Suprimida el 1714, la Universitat de Barcelona fou restablerta a la ciutat el 1842. 
Més d’un segle d’un càstig bàrbar que eixamplà un distanciament amb Europa. 
Després d’un període polític convuls, el nou Estat liberal espanyol dissenya noves 
formes organitzatives relacionades amb l’ensenyament, l’assistència, l’exercici 
professional de la medicina i de l’atenció al part i a la dona malalta.

El Dr. Rull ensenya malalties de dones a la capçalera del llit, envoltat 
dels alumnes, a l’Hospital de la Santa Creu, c 1890.

Els professors de Ginecologia, Dr. Fargas, i d’Obstetrícia, Dr. Bonet, al costat dels seus col·legues i membres 
del claustre de la Facultat de Medicina. Signat per López, c 1907.

Vista de l’Hospital Clínic i façana de la Facultat de Medicina des d’un descampat del carrer 
de Casanova, c 1906.

Dr. Fargas Dr. Bonet

Dr. Rull

...



el Cirurgià

les Obres

les Clíniques

les Il·lustracions

el Professor
“Ja practicava llavors el que avui es coneix en ensenyament com a 
mètode inductiu. Mai feia la classe sense la presència de la malalta o 
de les malaltes, les quals eren explorades per grups d’alumnes que 
discutien els símptomes trobats i, ajudats pel mestre, arribaven al 
diagnòstic i a la indicació terapèutica per un procés de símptomes, 
mitjançant l’observació dels fets s’arriba a la definició del quadre 
patològic, cosa que estimula l’esperit d’observació.” 

Moisès Broggi, 1969.

el Ginecòleg
“Fou el Dr. Fargas un operador hàbil. Sense supeditar al rellotge la 
pràctica de les operacions, les realitzava amb elegància i promptitud, 
prescindint en absolut d’efectismes, per arribar a una tècnica perfecta 
que li va donar el major nombre de garanties de vida per la malalta.” 

Sebastià Recasens, 1916.

el Polític
“Va intervenir en política fundant un important partit polític (Lliga 
Regionalista, 1901). Fou senador del Regne (per la Universitat de 
Barcelona, 1914) i membre actiu de la Mancomunitat de Catalunya 
(1914), on va realitzar una important tasca sanitària i social. Prohom 
admirat i respectat per tots va adquirir una elevada posició econòmica  
i social. Impulsor de la Casa de la Maternitat.”

Moisès Broggi, 1969.

Un home digne de 
record. Tocat per la 
ponderació i el bon 
sentit, creador nat 
i autodidacte, lector 
i actor de la cirurgia 
ginecològica moderna, 
operador i treballador 
incansable, líder del 
treball clínic en equip, 
mestre d’escola mèdica, 
impulsor i creador de 
noves arquitectures 
mèdiques, compromès 
amb la llengua 
catalana, home polític...

Procediment de Simpson

Línies de 
denudació

Sutura
superficial

Vulva d’una jove verge

Sutura 
rectal 

i vaginal



Barcelona, Editorial Labor, post. 1921 [de l’edició original en alemany: Munchen, 
I.F. Bergmann, 1921].
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Primera institucionalització de la 
Ginecologia a Barcelona

La segona corona d’hospitals per 
a la gran Barcelona

Sortida del Raval i creació dels 
primers grans hospitals

Les clíniques privades a la cerca 
dels seus públics

Hospital del Sagrat Cor; 1881

Hospital Clínic; 1906

Institut Municipal de Maternologia; 1913

Casa de Maternitat; 1891-1915

Hospital de l’Esperança (a Infecciosos, 
NªSª del Mar); 1922

Hospital de Sant Pau; 1929

Clínica Fargas; 1884

Clínica Fargas; 1892

Clínica Ginecològica Dr. Queraltó; 1898

Casa de Curació Quirúrgica Dr. 
Recasens; fins 1901

Clínica Manaut; 1901

Clínica del Remedio; 1920

Clínica Maternal de Camèlies; 1928

Institut Policlínic Plató; 1933

Clínica Mater; 1935

Clínica d’operacions Isidre Boguñà; 
1935

Clínica del Dr. Seguí; 1935

Clínica del Dr. Reverter; 1935

Clínica Ginecològica Dr. V. Conill; 
1930s

Clínica de Tocoginecologia Dr. J.M. 
Andreu Bayer; 1936

Hospital de l’Esperança; 1945

Hospital Vall d’Hebron; 1966

Hospital de Bellvitge; 1973

Institut Dexeus; 1973

Hospital de Sant Joan de Déu; 1974

Hospital del Mar; 1981

Hospital Germans Trias i Pujol; 1986
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Les publicacions periòdiques són un signe de creixement professional. En certs períodes, algunes 
revistes mèdiques apareixen i s’esvaeixen amb rapidesa. A d’altres, esdevenen un marc de referència. 
L’especialitat arrenca a finals del segle XIX, es catalanitza en el canvi de segle, es consolida en la 
primera meitat del segle XX i després es fragmenta o superespecialitza. La ciutat de Barcelona, 
gràcies als seus metges experts, sempre ha estat un empori mèdic editorial.



La Societat Catalana 
d’Obstetrícia i Ginecologia 
La Societat d’Obstetrícia i Ginecologia 
fou impulsada i encapçalada per Francesc 
Carreras Verdaguer (a l’esquerra) el 1927. 
Després de la guerra, Martí Garriga Roca 
s’encarregà de moure els fils i lligar els caps 
per tal de refer la societat, que va canviar 
de nom segons la conjuntura històrica: 
Asociación de Toco-ginecología (1942), Asociación de Obstetricia y Ginecología 
(1962) i Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (1987). Aquesta associació 
sempre ha funcionat, de manera altruista, com a suport formatiu dels seus 
membres, tot realizant cursos, jornades, seminaris i tallers, 
i fomentant estudis i trajectòries amb beques i premis.

Les seccions de la Societat Catalana 
d’Obstetrícia i Ginecologia
La SCOG també ha vist com les noves necessitats dels 
seus especialistes feien necessària la creació de seccions 
específiques des de finals del segle XX. A l’impuls de noves 
seccions bàsiques –Ginecologia Oncològica, Medicina de la 
Reproducció, Medicina Materno-fetal-, des del curs 1995 s’hi 
van sumar les seccions d’Endoscòpia Ginecològica, Ecografia, 
Menopausa, Medicina Reproductiva i Endocrinologia 
Ginecològica i Ginecologia Oncològica i Mastologia.

Societat Catalana de Sexologia (1971)

•	Víctor Conill Serra, 1971

•	Joan Masana Ronquillo, 1973

•	Albert Fortuny Estivill, 1975

•	Eudald Maideu Puig, 1977

•	Josep Maria Farrè Martí, 1981

•	Enric Oller Ariño, 1985

•	Facund Fora Eroles, 1989

•	Noemí Barja Martínez, 1992

•	Miquel Maresma Matas, 1996

•	Francisca Molero Rodríguez, 2006

•	Manuel Honrado Eguren, 2010

Societat Catalana de Citopatologia (1995)

•	Junta Gestora: Llorenç Casanovas

•	Mariona Llatjós, 1995

•	Ramon Muns, 1997

•	Natàlia Tallada, 1999

•	Manel Solé Arqués, 2001

•	Llucià Lòpez-Marin, 2003

•	Belén Lloveras, 2005

•	Miquel Àngel Carrasco, 2007

•	Neus Combalia, 2009

•	 Isabel Català Costa, 2011

•	Maria Magdalena García Bonafé, 2013

•	Carmela Iglesias Felip, 2015

Societat Catalana de Planificació Familiar (1980) / 
Societat Catalana de Contracepció (1983)

•	Xavier Iglesias Guiu, 1983

•	Josep Lluís Iglesias Cortit, 1986

•	Carme Coll Capdevila, 1991

•	Francisca Martínez San Andrés, 1996

•	Sofía Ferré de Diego, 1998

•	Santiago Barambio Bermúdez, 2001

•	Rosa Ros Rahola, 2006

•	Neus Prat Puigpelat, 2009

•	Hildegard Mausbach Reisen, 2014

Especialització i fragmentació des de finals del segle XX
Les transformacions de la societat occidental des dels anys 1970 es van traduir en la creació a Catalunya de noves societats professionals, parcialment 
relacionades amb els móns de l’Obstetrícia i la Ginecologia. Societats que tenen arrels lligades a moviments socials emergents i a nous conceptes de la 
sexualitat, dels drets sexuals i reproductius o a transformacions científiques com les de la citologia ginecològica i l’adopció de la nomenclatura Bethesda.

Presidència de les juntes de la Societat...

Francesc Carreras
1961-1964

Emili Gil Vernet
1964-1965

Pere Nubiola
1928

Carles Carceller
1965-1967

Joan A. Vanrell
2000-2003

Josep M. Lailla
2003-2006

Ramon Miralles
2006-2009

Ramon Carreras
2009-2012

Maria Elena Carreras
2012-2016

Rafael Fuster
1967-1971

Joan Esteban
1971-1975

Joan Comas
1975-1979

Manuel Carreras
1979-1984

Jesús González
1984-1988

Albert Fortuny
1988-1992

Josep M. Carrera
1996-2000

Llorenç Balagueró
1992-1996

El 24 d’octubre de 1928 l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya accepta la proposta 
per a la creació i reunió al seu si d’una Societat d’Obstetrícia i Ginecologia. Era la sexta associació mèdica 
que tenia lloc a Catalunya i un clar exemple de la solidesa i identitat professional d’un grup d’experts.

Enric Seguí 
1933

Francesc Terrades
1936

Josep M. Dexeus
1943-1946

Victor Cónill
1954-1956

Manuel Usandizaga
1956-1960

Joan Vanrell
1960-1961



Guia Mèdica del Sindicat de Metges de Catalunya, 1936

Guia Médica Medi-Farma Cataluña, 1975

Les dades del COMB: del 2004 al 2016 a la província de Barcelona

La docència universitària espanyola en Ginecologia i Obstetrícia

En un context de consolidació de la Ginecologia i de l’Obstetrícia com a especialitats mostrem 
unes fotografies fixes de la participació de la dona com a metgessa al llarg del segle XX. Aquesta 
particular incorporació de la dona és sotmesa a escrutini a partir de la seva presència en l’àmbit 
de la docència universitària de l’especialitat. 

L’exercici de la medicina mostra en els darrers 25 anys una 
presència de la dona superior a la que hi ha en altres àmbits 
professionals. En l’àmbit de l’Obstetrícia i la Ginecologia, a 
Catalunya ja s’ha produït una igualtat de professionals d’ambdós 
sexes. La “feminització” creixent de la professió mèdica i, 
sobretot, ginecològica, no es produeix, en contrast, en altres 
aspectes de l’exercici de la professió. Fixem aquí l’atenció en la 
docència universitària espanyola d’aquesta especialitat i observem 
la persistència del fenomen anomenat “sostre de vidre”. 

No foren dotze 
persones diferents, 
sinó vuit les metgesses 
que s’anomenaven 
ginecòlogues i/o 
tocòlogues.

El 1975 només 
trobem aquests vuit 
noves metgesses, 
que s’afegien a les 
poques que encara 
exercien com a 
ginecòlogues i/o 
tocòlogues des del 
1936.

Dades de l’INE 2003 recollides a Arrizabalaga, Pilar; Valls-Llobet, Carme. Mujeres médicas: de la 
incorporación a la discriminación. Med Clin (Barc). 2005;125(3):103-7.

BARCELONA Resta de Catalunya

Directori del 2004 Dades de col·legiacions del 2016

Ginecòlegs

Ginecòlegs Ginecòlegs

Ginécolegs HomesGinecòlogues

Professorat 
Total

Num.
Total

439 42 100 29054
(12%)

0
(0%)

8
(8%)

45
(16%)

Num.
Total

Num.
Total

Num.
TotalDones DonesDones Dones

Catedràtics Titulars 
d’Universitat

Professorat 
Associat

Ginecòlogues Ginecòlogues

125

540 606

256

269 651

4,5%

33,2% 51,8%

BARCELONA Resta de Catalunya

Tocòlegs Tocòlegs HomesTocòlogues

113 506 5,3%

M. Lluïsa Quadras
1898-1989

Marina Soliva
1914-2016

Josepa Bastard
1904-?

Dolores Trías
1925

Encarnación Tuca
1893-1974

Rosa Turú
1895-1984

Ramona Vidal
1906-1982

M. Assumpció 
Villatoro

1943

Teresa Bracons
1904-1988

Teresa Campañá
1892-1978

Teresa Farré
1936

Concepción Benach
1921-2012

Rosa Ferrer
1898-1991

Teresa García
1944

Teresa Llabería
1906-1971

Francisca Paradell
1908-2008

Ginecòlegs TocòlegsGinecòlogues Tocòlogues

259 29611 94% 2,9%


