
Acte inaugural de la celebració del 375è aniversari  de la creació de la Fundació 
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
 
 El passat 28 de febrer, a les set de la tarda, va tenir lloc a la capella de 
l’Hospital de Sant Jaume l’acte inaugural de les celebracions pel 375è aniversari de la 
Fundació Hospital, acte presidit per l’alcalde de Mataró, Sr. Davis Bote. 
 En primer lloc, la regidora de Salut de l’Ajuntament de Mataró, Sra. Elizabet 
Ruiz, va presentar el Cicle de Xerrades del 375è aniversari, previstes per al 5 de març  
(“La mortalitat a l’època moderna”, a càrrec d’A. Capdevila), 12 de març (“La Fundació 
Hospital i la comunitat”, a càrrec de Carme Altayó) i 19 de març (Taula rodona 
“Perspectives de la Fundació Hospital). Tot seguit, va cedir la paraula al director de 
l’Arxiu Comarcal, Sr. Alexis Serrano, per tal que presentés l’Exposició de documents i 
fotografies originals sobre la història de la Fundació Hospital, provinents del fons 
històric de l’Arxiu, que quedarà instal·lada i oberta al públic fins al 19 de març a la 
Capella de l’Hospital. 
 Una petita intervenció del gerent de la Fundació Hospital, Sr. Jordi Vilada, va 

deixar pas a l’activitat central de l’acte, la 
conferència amb que, sota el títol 
“Sanitat i Municipi als ss. XVI, XVII i 
XVIII”, ens va delectar Joan Giménez,  
doctor en Història i guanyador en tres 
ocasions del Premi Iluro. En acabar, el 
ponent va assenyalar que entre el públic 
hi havia els representats actuals de les 
tres institucions més antigues encara 
vigents avui en dia a Mataró: El rector de 
la Parròquia de Sta. Maria, l’alcalde de 
l’Ajuntament de Mataró i el gerent de la 
Fundació Hospital. 

 Va cloure l’acte una breu al·locució del senyor alcalde, que després de 
refermar el compromís del Consistori amb la Salut Pública, va declarar ofocialment 
inaugurats els actes de celebració del 375è aniversari de la Fundació Hospital. 
 En representació de l’Associació Parkinson Maresme, va assistir a l’acte el 
nostre Secretari, en Miquel Iriarte. 
 
 


