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LA GUERRA DELS METGES

INTRODUCCIÓ
“La Guerra dels Metges”, un títol fàcil de llegir, però gens fàcil d’assumir per a
qualsevol vila-secà dels anys cinquanta i, sorprenentment, encara avui dia
genera incomoditat. Sempre m’havien dit que aquest episodi va marcar un abans
i un després a Vila-seca, dividint completament el poble en dos bàndols. Em vaig
acabar decidint quan, un dia a classe, el professor va preguntar si algú coneixia
aquesta història. Aleshores li van donar una resposta escassa d’informació,
perquè els vila-secans que ho van viure no volen parlar-ne. Això em va cridar
l’atenció.
En el moment de la tria del tema per aquest projecte de recerca, em va semblar
bona idea estudiar aquest conflicte, perquè va ser un episodi clau i destacat en
la història del meu poble, Vila-seca. No s’han fet prou documents de les seves
causes i orígens. En aquest punt, tenia inquietud per conèixer la veritable història
que s’amaga darrere de la llegenda d’aquell enfrontament vila-secà, causat per
uns metges, que va acabar amb el complet enfrontament del poble. El
trencament de parelles, amics i fins i tot famílies, va ser una de les
conseqüències més destacada d’aquesta confrontació.
Els meus primers objectius van ser, saber personalment el que realment havia
passat, el factor que va desencadenar aquell conflicte i valorar per què això
encara és un tabú. Vull anar més enllà d’una història deformada, i separar què
és llegenda, maledicència dels fets que veritablement van succeir. Aquest
episodi és molt atractiu i té tots els components d’una obra de ficció emocionant.
N’és la prova l’aparició del llibre Les Guerres del pare, escrit per Pere Rovira,
que ficciona aquets fets. Tanmateix, amb aquest treball de recerca també vull
que aquells fets perdurin en el record.
La metodologia utilitzada per dur a terme la investigació, i posterior interpretació
dels fets, és la següent: primer contextualitzarem la Vila-seca i la Espanya dels
anys cinquanta, després, estudiarem com es va desencadenar el conflicte, les
causes i les conseqüències. En segon lloc, analitzarem les fonts consultades a
nivell oral mitjançant entrevistes a diferents persones que van viure aquest
conflicte en primera persona i que, fins i tot, es van veure afectats. Aquestes
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persones aporten punts de vista diversos, segons quin és el record que en
guarden. També estudiarem les fonts escrites, com són: les actes de ple, la
premsa o els diferents documents conservats d’aquella època en l’Arxiu
Municipal de Vila-seca, la Biblioteca de Vila-seca o el Col·legi de Metges.
La hipòtesi plantejada en el meu treball de recerca és que potser el factor que va
desencadenar aquest conflicte va ser la apujada de les iguales per part del Dr.
Punset, unes quantitats fixes que es pagaven a canvi dels serveis sanitaris. Al
febrer de l’any 55, va venir el fred, fet que va provocar el dèficit de conreus i un
descens d’ingressos; poc després el Dr. Punset va apujar les iguales. El poble
es va rebel·lar contra el metge perquè l’augment de la iguala va coincidir amb el
descens dels ingressos. Finalment, en les conclusions veurem com aquesta
hipòtesi no es confirma.
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1.Els anys 50
Abans de començar a redactar la interpretació personal del conflicte vila-secà
“La Guerra dels Metges”, veig convenient fer un incís en l’Espanya i Catalunya
d’aquella època, i sobretot en la Vila-seca agrícola dels anys cinquanta, d’uns
3.000 habitants totalment diferent a la d’ara, per entendre millor aquest treball de
recerca i cadascun dels fets transcorreguts.
Desaparegudes l'oposició, el setge comercial i polític de l'estranger, i els
problemes de la postguerra, el franquisme s'enfronta a la dècada dels 50 amb
un esperit renovat i ple d'esperances. És el decenni frontissa del règim, el període
que uneix la fosca postguerra de recessió econòmica, amb el creixement obtingut
dels anys 60, el major des del segle XVI. És durant aquests dos decennis que
s'acaba amb la fam, l'analfabetisme i la inseguretat ciutadana. Però també és
quan el país es transforma més. Es passa de l'Espanya rural a l'Espanya
industrial i de serveis, i d'un país pobre a un de classes mitjanes.
La dècada dels 50 representarà la consolidació del règim a nivell polític,
econòmic i social. Serà l'inici de la integració d'Espanya al panorama mundial i
el principi de la seva recuperació econòmica. A nivell polític i social, el règim
arriba al seu màxim esplendor. Anul·lant l'oposició i actualitzant el seu govern, el
franquisme s’assenta definitivament. Espanya es converteix en el bastió moral
d'occident amb una societat conservadora i millorant les seves relacions amb el
Vaticà i els E.U. Franco deixa de ser el general invicte per esdevenir el gran
estadista. No obstant això l'economia encara no aconsegueix enlairar-se
definitivament i el 1957 Franco remodela el govern erradicant al falangisme i
introduint als tecnòcrates de l'Opus Dei que faran grans canvis per modernitzar
la nació.
Tots aquests canvis s'aguditzaran en la dècada dels 60, quan Espanya es
converteix en el país amb l'economia que més creix d'Europa. Les relacions amb
l'exterior augmenten de manera increïble gràcies al turisme i al comerç.
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En aquest primer apartat, és necessari tenir una visió àmplia analitzant la situació
demogràfica, la política i l’econòmica d’una Espanya en plena dictadura
franquista.

Un règim dictatorial
Amb la victòria de l’exèrcit ‘nacional’ al 1939, encapçalat pel general Francisco
Franco, al final de la Guerra civil i en els primers anys de la dècada dels quaranta
a l’Estat espanyol va començar una nova etapa política, que coneixem amb el
nom de franquisme amb les seves principals característiques.

Desfilada de la Victòria a Madrid, 19 de maig de 1939.1

En primer lloc, la concentració de poders en mans de Francisco Franco, que va
adaptar el títol de caudillo i era cap de l’Estat i del Govern, “generalísimo” dels
exèrcits de Terra, Mar i Aire, cap nacional de Falange Española Tradicionalista
y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), cabdill
d’Espanya por la Gracia de Dios, i només responsable “davant de Déu i de la
Història”. El partit únic —FET-JONS—va integrar els adherents més actius del
franquisme, que van ocupar els càrrecs principals de l’administració. Dirigides
pel partit van formar-se organitzacions per aconseguir suport socials, el partit va
crear quatre organitzacions de masses: El Frente de Joventudes, dedicat a
l’adoctrinament de la joventut; la Sección Femenina, amb la missió d’ocupar-se
de la formació de la dona amb sentit cristià i orientació nacionalsindicalista; el
1

Imatge: https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/cuando-y-como-fue-el-desfile-de-lavictoria-961463653231
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Sindicato Español Universitario (SEU), que pretenia enquadrar i controlar els
universitaris, i la Central Nacional Sindicalista (CNS), que integrava patrons i
treballadors en una mateixa organització, també va ser el gran instrument de
difusió del discurs oficial del règim i va exercir el control dels mitjans de
comunicació, que estaven sotmesos a una censura rígida i eren utilitzats com a
aparell de propaganda del règim. Les publicacions i els espectacles havien de
sotmetre’s al control de la censura oficial.
Una característica essencial del règim va ser el totalitarisme. Es va suprimir la
Constitució del 1931 i, per tant, les llibertats i els drets democràtics. Es van
prohibir els partits polítics i els sindicats i només van ser permesos els oficials.
També va ser formidable l’aparell repressiu —legislatiu i institucional—
encarregat d’eliminar els opositors, d’atemorir tots els possibles dissidents i de
combatre de manera implacable qualsevol expressió de desafecció.
El franquisme va desplegar un caràcter unitari i centralista de l’Estat. Es van
abolir els estatuts d’autonomia republicans i es va fomentar la marginació de la
llengua i la cultura pròpies de Catalunya, el País Basc i Galícia.
Una última, però no menys important característica del franquisme, és la
destacada posició i el paper rellevant en la vida pública de les Forces Armades i
de l’Església catòlica, que es va fer omnipresent i participava en tots els àmbits
de la vida social i cultural, va legitimar ideològicament el règim. L’Estat va
declarar la religió catòlica com a única oficial.
Els principals passos de l’operació de canvi de façana del règim, deixant, però,
intacte el conjunt de l’edifici dictatorial, van ser la promulgació del Fuero de los
Españoles (1945) —que enunciava molts drets que, tanmateix, era impossible
exercir—, de la Llei del Referèndum (1945) —per sotmetre a la consulta dels
ciutadans grans decisions polítiques—, i de la Llei de Successió —que convertia
Espanya en Regne, i a Franco en cap d’Estat vitalici tot atorgant-li el dret de
designar successor—. Anys més tard, el 1958, es va aprovar la Ley de Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional —que ratificava les bases polítiques del
règim, establia que la participació política passava per la família, el municipi i el
sindicat, i establia que aquests principis eren permanents i inalterables.
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El règim franquista va instal·lar-se a Catalunya entre la primavera del 1938, quan
s’inicià l’ocupació de terres lleidatanes i tarragonines, i l’estiu del 1939, ja
acabada la guerra civil i establertes totes les noves autoritats i institucions.
Franco va abolir l’Estatut d’Autonomia tan bon punt l’exèrcit franquista va trepitjar
terres catalanes.
Aquesta comunitat, estava dirigida per les autoritats oficials, pertanyents a la
Falange. Els governadors civils tenien la condició de Jefes Provinciales de FET
y de las JONS i els alcaldes eren a la vegada Jefes Locales. El governador civil
era el l’autoritat màxima perquè era el representant del govern per a cada
província i vetllava per tal d’aplicar les decisions governamentals.
Com a la resta d’Espanya, les persones que pertanyien a les organitzacions
antifranquistes van ser objecte d’una repressió sistemàtica: moltes van ser
sancionades econòmicament, altres van ser empresonades i unes 3.500 van ser
executades.
Però a Catalunya la repressió franquista va ser especialment greu perquè, a més
del que he dit, es va exercir una repressió molt forta contra la cultura catalana.
Així, es van canviar els noms de molts carrers, es van prohibir les sardanes,
l’himne i la bandera catalana, i la llengua catalana va ser objecte d’una repressió
extrema: es va prohibir que s’ensenyés a l’escola, també que es fes servir en el
teatre i en l’edició de llibres i periòdics, i fins i tot es va prohibir parlar català en
els llocs públics.

Missatge que instava a utilitzar la llengua
castellana. Balaguer, 1940.2

2

Imatge: http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/represion-franquista-culturacatalana/20171121140851145531.html

7

LA GUERRA DELS METGES

La dictadura franquista es va perllongar durant gairebé quaranta anys. D’aquell
llarg període podem distingir dues grans etapes. La primera, del 1939 al 1959 –
la qual ens centrarem en aquest treball– va estar molt condicionada per la política
internacional, i es caracteritza sobretot per una llarguíssima postguerra; el règim
dictatorial encara tenia dificultats per consolidar-se. La segona, entre 1960 i el
1975, és la consolidació del règim i correspon a una etapa de desenvolupament
econòmic, fruit de l’auge de l’economia europea. Ara bé, al final del període, el
franquisme va entrar en una crisi definitiva.

1.1 Situació demogràfica
Al llarg de la dècada dels quaranta la població va recuperar el creixement
interromput com a conseqüència de la crisi econòmica dels anys trenta i de la
guerra civil i la repressió posterior; i arribarà el 1950 als 28.117.073 habitants. La
població espanyola durant la dècada del 1950 va progressar en més de dos
milions, arribant a 30. 582.936.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ABSOLUTA ENTRE 1940 i 1960 (quadre número 1)3

Any

1940

1950

1960

Milions

25,9

28,1

30,5

d’habitants
Després del sotrac de la guerra i els primers anys quaranta, la població va créixer
a major ritme. La raó d'això va ser la separació entre el coeficient de natalitat
(decreixent) i de mortalitat (decreixent a major velocitat), tal com ho indica el
quadre número 2.
EVOLUCIÓ DE LA NATALITAT, MORTALITAT EN LA POBLACIÓ ESPANYOLA
(quadre número 2)4

Any

3
4

1940

1950

1960

Natalitat (‰ ) 24,5

20,0

21,6

Mortalitat
(‰ )

10,8

8,6

16,5

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE).
Font: Institut Nacional d’Estadística (INE).
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Durant el període de 1950 i 1960, la mortalitat va continuar reduint, va passar
d'un 16,5 ‰ el 1940 a un 10,8 ‰ el 1950, i a un 8,6 ‰ el 1960.
La taxa bruta de natalitat es va mantenir constant lleugerament a partir de 1954,
estabilitzant al voltant del 21,6 ‰ entre 1957 i 1960. Com la mortalitat en els
primers anys de vida s'havia reduït considerablement respecte a èpoques
anteriors, això es va traduir en un augment notable de la població jove, provocant
el fenomen del baby boom (explosió de la natalitat).
La intensificació del procés d'industrialització durant el període 1951-1960 va
moure a un milió de persones als suburbis de Madrid i a les ciutats industrials del
País Basc i de Catalunya.
El creixement de població i les migracions interiors van determinar, en el període
1939-1970 i sobretot a partir de 1950, un fort impuls del procés d'urbanització.
Catalunya
Concretament Catalunya arribà a 3.240.313 habitants l’any 1950, tot i que va
créixer la població absoluta de les quatre províncies, la de Barcelona va
concentrar bona part del creixement total i particularment la mateixa capital i els
nuclis urbans més grans.
De 1951 a 1960 el creixement demogràfic català va accentuar-se, sense assolir
encara l’excepcional magnitud de la dècada següent.
El creixement de la població catalana va correspondre a un increment natural de
245.605 persones i a un saldo migratori positiu de 439.861.
La ciutat de Barcelona i els setze municipis més poblats –l’Hospitalet de
Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró, Vilanova i la Geltrú,
Vic, Igualada, Granollers, Santa Coloma de Gramanet, Cornellà, Vilafranca del
Penedès, el Llobregat, Sant Adrià del Besós i San Boi de Llobregat– al final de
la dècada havien incrementat lleument el percentatge provincial –78,83%– però
arribaven al 57,70% del total català.
A les altres províncies catalanes del creixement va ser molt feble, especialment
a Tarragona i Lleida, que van tenir saldos migratoris negatius. A la província de
Tarragona el creixement va concentrar-se a Tarragona i Reus, mentre Tortosa
perdia població. A Lleida la major part de les comarques van iniciar un procés de
9
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despoblament i els únics creixements urbans remarcables van ser el de la
mateixa capital i el de Balaguer. La província de Girona va tenir un creixement
superior i totes les comarques van incrementar la població; percentualment els
municipis que van créixer més van ser els costaners com Sant Feliu de Guíxols
i Blanes.
Els immigrants que van instal·lar-se a Catalunya a la dècada dels cinquanta
procedien majoritàriament de l’Espanya meridional i interior –d’Andalusia,
Extremadura, les dues Castelles i Aragó– però també de Múrcia, Galícia i el País
Valencià. Més enllà de l’impacte quantitatiu, amb l’accelerat creixement de
ciutats i pobles, l’arribada d’immigrants a Catalunya en aquests anys, i l’encara
superior onada immigratòria dels seixanta, van comportar canvis socials de gran
abast en la societat catalana.

1.2 Situació econòmica
Al 1939 Espanya era un país arruïnat. Delmada demogràficament, la fam i
l'extrema necessitat eren la realitat quotidiana d'una gran part de la població.
La solució que va donar el règim franquista a la penúria econòmica va estar
marcada pel model creat a la Itàlia mussoliniana i consolidat en l'Alemanya de
Hitler: l'autarquia, una política econòmica basada en la recerca de
l'autosuficiència econòmica i la intervenció de l'estat. Això va donar pas que al
28 de juny del 1939 es decretà el racionament dels aliments amb l’objectiu
d’assegurar que tothom tingués aliments per al consum a partir d’una correcta
distribució mitjançant la cartilla de racionament, a causa d’una escassetat
d’aliments que feia que els preus fossin desorbitats.
L'intervencionisme de l'Estat es va estendre per gran part de l'economia nacional.
L'Estat va fixar els preus agrícoles i va obligar els pagesos a lliurar els excedents
de les seves collites. Es va crear l'Institut Nacional d'Indústria (INI) el 1941 per
controlar millor la indústria espanyola exsangüe i es va establir un rígid control
del comerç exterior.
En un context d'escassetat i intervenció estatal, el mercat negre, l'estraperlo, i la
corrupció generalitzada (llicències importació i exportació, subministraments a
l'Estat...) es van apoderar de l'economia del país.
10
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Final de l’autarquia econòmica
A finals de la dècada dels anys 40, l’estancament de l’economia espanyola
començava a indicar que era necessari renunciar a l’autarquia econòmica
practicada fins aquell moment, substituint-la per una política que estimulés
l’entrada de matèries primeres, capital i tecnologies estrangeres que Espanya no
posseïa.
La dècada dels anys 50 es va caracteritzar per la reinserció d’Espanya al sistema
capitalista internacional. Així doncs, el govern format al juliol del 1951 va introduir
canvis importants en la política econòmica franquista. D’una banda, va iniciar
una liberalització limitada del comerç exterior, que comportava la fi de les
pretensions autàrtiques; d’altra banda, va limitar l’aclaparador intervencionisme
estatal en la vida econòmica. Després d’aquests canvis, el final del racionament
arribà al 1952, aquest canvi significà l’acabament de la gana generalitzada de
part de la població.
Alhora, els canvis eren facilitats pel creixement de les economies occidentals i
per l’agudització de la guerra freda. Els contactes amb el govern dels Estats
Units, cada vegada més interessat per la Península Ibèrica per raons
estratègiques, van culminar amb els acords signats l’any 1953, que facilitaren a
Espanya ajudes econòmiques i militars a canvi de la instal·lació de bases militars
nord-americanes.
La política econòmica del nou equip governamental va fer possible la recuperació
de les importacions, cosa que va assegurar el proveïment de primeres matèries
i energia, i va permetre iniciar la renovació i l’ampliació de l’envellit utillatge
industrial. La productivitat va créixer, així com els salaris –molt menys, però—i la
demanda interior.
L’increment anyal del Producte Interior Brut espanyol entre 1950 y 1958 va situarse entre el 5,2% i el 6,1%, però ràpidament van anar apareixent un seguit de
desequilibris importants –sobretot el dèficit de la balança comercial i una espiral
inflacionista–, que van portar a una situació crítica el 1956-1957 i que van forçar
un viratge molt més radical de la política econòmica, que seria conduït per un
nou govern format el 1957, perquè el règim sobrevisqués.
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Al febrer del 1957, es va nomenar el cinquè govern de Franco, que es va
decantar per la liberalització econòmica, en el qual formaren part els primers
tecnòcrates de l'Opus Dei. Es va tractar d’un canvi estratègic en la coalició i
utilització de les forces disponibles, per tal de poder tirar endavant la situació
econòmica estancada d’Espanya.
Els nous ministres van intentar reconduir la situació tant interiorment com
exteriorment, sense gaire èxit. Així doncs, el 30 de juny de 1959, van crear el Pla
de Estabilització un conjunt de mesures de política econòmica que buscaven
retrobar l’estabilització interna, sobretot quant preus i la liberalització de
l'economia espanyola, amb això, reordenar les relacions comercials i financeres
amb l’exterior.
Catalunya
L’economia catalana va créixer de manera molt notable, generant una abundant
demanda de mà d’obra, que va contribuir de manera decisiva a generar el corrent
migratori. El creixement econòmic intens va impulsar un canvi estructural,
accentuat a la dècada següent, però ja clarament manifestat durant els anys
cinquanta. Entre 1951 i 1960, la població activa catalana va créixer en més de
dues-centes mil persones, el 20% del total de l’increment espanyol, que va ser
d’un milió de persones.
La població activa catalana ocupada bàsicament en l’agricultura va millorar el
rendiment dels seus conreus gràcies a la importació d’adobs i maquinària.
La població activa ocupada al sector secundari va pujar. Així doncs, la indústria
catalana va viure un creixement intens, que va anar acompanyat d’un procés de
diversificació que va fer reduir el pes de la indústria tèxtil mentre augmentava el
de les indústries metal·lúrgiques, el sector de l’aigua, el gas i l’electricitat, les
químiques, les arts gràfiques i les indústries alimentàries.
També el sector terciari va créixer i es va dinamitzar. El sector terciari va
beneficiar-se del creixement agrari i industrial, de la modesta millora de la
capacitat de consum d’àmplies franges de la població, i de l’aparició, amb
dimensions creixents, de noves activitats com les vinculades al turisme.
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El creixement econòmic de la dècada dels cinquanta va facilitar una relativa
millora de les condicions de vida de la majoria de la població.

1.3 Situació política
A l’inici de la dècada dels cinquanta, l’Espanya franquista va aconseguir
normalitzar les relacions amb la major part de països occidentals i va començar
a ser acceptada en els organismes internacionals. Al novembre del 1950
l’Assemblea general de les Nacions Unides va anul·lar la resolució del desembre
del 1946 que recomanava el boicot diplomàtic a Espanya. En aquest mateix any
Espanya va ingressar a L’Organització Mundial de la Salut –OMS–, el 1953 va
ser admesa a l’Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i
la Cultura (UNESCO).
Els pactes internacionals del 1953, la van treure del seu aïllament i en van
consolidar un reconeixement del règim.
Un exemple d’aquests pactes, podria ser el Concordat amb la Santa Seu, que
regulava les relacions entre Espanya i el Vaticà, i corroborava la situació de
privilegi que l’Església hi tenia des del 1939. Això volia dir que l’Estat es
comprometia a finançar les activitats de l’Església, a canvi que Franco pogués
participar en l’elecció dels bisbes mitjançant l’anomenat dret de presentació.
Un altre dels importants pactes va ser l’Acord de cooperació amb els EUA, eren
uns acords econòmics i militars a canvi d’un recolzament econòmic i diplomàtic.
Al 1955, gràcies a l’acceptació internacional de la dictadura, Espanya va
ingressar a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i l’any 1956 ingressà a
l’Organització Internacional del Treball (OIT).
El mes d’abril reconeixia la independència del Marroc i la pèrdua, per tant, del
que havia estat el seu protectorat.
Un succés polític que caracteritzà més aquest període, va ser l’accés al govern
de diferents ministres de l’Opus Dei al 1957.
La manifestació externa de la consolidació del poder de Franco va ser la visita
del president nord-americà, Dwigth Einsenhower al 1959.
13
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Catalunya
A Catalunya la dècada dels cinquanta va obrir-se amb un esclat de malestar
popular d’una gran magnitud. L’increment del preu dels bitllets dels tramvies de
Barcelona va provocar, a primers de març de 1951, un boicot massiu d’usuaris.
La protesta barcelonina, d’origen semi-espontani, va sorprendre a les autoritats
franquistes, tot i que els organismes de vigilància i control social havien ja
detectat la gran extensió del malestar popular per la persistència d’escassetats i
restriccions de tota mena.

Grup de joves manifestantse a la vaga de tramvies de
Barcelona del 1951.5

L’èxit del boicot va donar lloc a la continuació de la protesta, amb la convocatòria
d’una vaga general el 12 de març demanant la llibertat dels detinguts durant el
boicot i protestant per l’increment de l’import dels bitllets del tramvia. La vaga va
ser seguida per uns 300.000 treballadors de Barcelona, i també de Terrassa,
Badalona, Mataró i Manresa.
Les vagues barcelonines de març, juntament amb les protestes en d’altres
indrets, van influir en la gènesi del canvi governamental de juliol i en el primer
viratge significatiu de la política franquista.
L’any 1956 a Barcelona, els estudiants es van reunir en assemblea al paranimf
de l’única Universitat del districte, del qual seran expulsats violentament per la
policia. Serà l’inici de la creació d’un moviment universitari de resistència contra
la dictadura. La reunió va seguir a una nova vaga de tramvies a Barcelona el mes
de gener, per l’augment del preu del bitllet.

5

Font: https://vespresliteraris.blogspot.com.es/2015/06/la-vaga-de-tramvies.html
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2. Vila-seca als anys 50
Vila-seca en aquella època no era la mateixa que la d’avui en dia. Cal aclarir que
als anys cinquanta hi havia dos nuclis de població, Vila-seca i Salou, és a dir, el
nucli de Salou pertanyia al municipi de Vila-seca.

2.1 Situació geogràfica
A l’extrem sud-occidental de la comarca del Tarragonès, a uns quatre
quilòmetres de l’embocadura del riu Francolí, s’indica el terme municipal de Vilaseca, que tenia una extensió d’uns 3,671 km2 abans de la segregació de Salou,
és a dir, unes 3.671 ha.
Els conflictes polítics i territorials derivats del trauma de la segregació de Salou
foren llargs, quasi d’un any i mig, fins que el 21 de març de 1991 el Tribunal
Suprem atorgà les hectàrees en disputa a Salou, que passava a tenir-ne unes
1.529, és a dir uns 15,2 km2, mentre que Vila-seca es quedava amb 2.142 ha.6
El terme de Vila-seca, emplaçat al Camp de Tarragona, és situat entre els
4o46’55’’ i els 4o53’10’’ longitud est i entre els 41o3’20’’ i 41o7’50’’ latitud nord.
El terme actualment és circumdat pels de Cambrils (W), Salou (SW), Riudoms
(NW), Reus (N), la Canonja (NE) i Tarragona (E).
Té al sud força quilòmetres de costa, dels quals 6,58 km corresponen al cap de
Salou i 3,58 km a la platja de la Pineda. El cap de Salou, límit meridional del
terme, forma amb el delta de l’Ebre el golf de Sant Jordi i exerceix una important
influència en la morfologia de les platges del terme. La seva orientació és NWSE a W-E i, finalment, SW-NE.
En la planura del Camp de Tarragona, podríem dir que el terme de Vila-seca es
troba al centre d’una imaginària circumferència, el radi de la qual el formaria la
línia costanera, que per altra banda determinaria la forma de semicercle obert al
mar que té el Camp, encerclat per les muntanyes de Prades, la serra de Llaberia

6

Dades subministrades per la Generalitat, a través de l’Anuari Estadístic de Catalunya 1996 i l’Estadística
comarcal i municipal 1996, i l’Ajuntament de Vila-seca. Poden existir lleugeres variacions en les
extensions, segons les fonts.
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i la Mola de Colldejou. De tota manera, únicament algunes zones del nostre
terme tenen unes poques desenes de metres d’altura.

Ubicació de Vila-seca a
Espanya.7

Ubicació de Vila-seca a la província de
Tarragona.8

2.2 Situació demogràfica
Al 1950 Salou i Vila-seca comptaven amb 3.104 habitants tots dos, només uns
300 habitants més que l’any 1780 a causa únicament del creixement vegetatiu
de la població.

7
8

Mapa: https://es.wikipedia.org/wiki/Vilaseca#/media/File:Espa%C3%B1aLoc.svg
Mapa: https://es.wikipedia.org/wiki/Vilaseca#/media/File:Tarragona-loc.svg
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9

Com podem observar al gràfic anterior, a finals de l’any 1950 i durant tota la
dècada dels 60, Vila-seca sofrí un fort creixement demogràfic basat en la
immigració a causa de l’elevat índex de construcció, sobretot al sector turístic
costaner, de la instal·lació d’indústries i la demanda de mà d’obra del sector
serveis, que absorbí el major percentatge de població activa. D’aquesta manera,
la població va passar dels 3.104 habitants l’any 1950 als 3.996 habitants l’any
1960 i als 9.201 habitants l’any 1970.
Aquesta massa de població immigrant motivà la creació de dos nuclis de població
nous anomenats la Plana, situat en la partida rural homònima al nord del terme i
a uns tres quilòmetres del nucli de Vila-seca, i l’altre anomenat Miramar,
incorporat plenament al poble i situat al sud de l’antiga carretera de València.
Més tard es creà el nucli costaner de la Pineda, de clara orientació turística fins
l’actualitat..

2.3 Situació econòmica
Vila-seca de Solcina ha estat essencialment agrícola fins fa pocs decennis i,
naturalment, la seva economia es basava en el benefici dels seus productes
agrícoles i en unes escasses indústries de transformació d’aquests productes.

9

Gràfic: http://www.foro-ciudad.com/tarragona/vila-seca/mensaje-11463429.html
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La terra, l’abundor d’aigua, la suavitat del clima i les bones comunicacions
afavoreixen el desenvolupament de l’agricultura.
Els conreus han anat evolucionant a través del temps d’acord amb la demanda i
les exigències del mercat, cal remarcar que en aquella època concreta els cultius
més propis de Vila-seca eren el garrofer, l’olivera i el vi. A començament dels
anys cinquanta, per exemple, es superaven els 40.000 hectolitres de vi; aquesta
collita va ser la més productiva de tota la història recollida pel Sindicat Agrícola
del poble10.
Un fet important va ser quan l’any 1955 es va produir una onada de fred a totes
les

comarques

tarragonines,

que

va

provocar

baixes

temperatures, glaçades intenses i forts vents de la tramuntana que provocaren
l'esqueixada de branques i fins i tot l'esberlament de soques senceres. Va matar
oliveres principalment i no va deixar rastre d’hort. Gran part de Vila-seca es
guanyava la vida per l’agricultura i en aquell moment es van empobrir molt més.
El nou model de desenvolupament iniciat a finals dels cinquanta es caracteritzà
per una constant disminució del nombre de persones que es guanyaven la vida
a la terra i una consegüent disminució de la superfície conreada. Recordem que
abans només havia unes escasses indústries de transformació dels productes
agraris.
En el quadre següent11 —sense detallar excessivament— es reflecteix l’evolució
de la superfície dedicada al conreu en les seves dues modalitats de secà i de
regadiu des de 1950 fins a l’any 1977, en hectàrees:
1950

1953

1956

1963

1971

1977

Secà

2.766

2.738

2.460

2.060

1.553

1.336

Regadiu

306

323

596

664

669

877

Total

3.072

3.061

3.056

2.724

2.222

2.213

10

El Sindicat Agrícola de Vila-seca, agrupava la totalitat dels pagesos, i tenia cura de l’elaboració,
conservació i venda d’alguns dels productes dels associats i dels subministraments d’adobs i llavors,
disposant de magnífiques instal·lacions per a l’elaboració del vi i de l’oli.
11

Font: AJUNTAMENT de vila-seca-salou (1977) Estudi sobre Vila-seca-Salou
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És a dir, l’impacte va ser brutal. Malgrat la tecnologia agropecuària i l’ampliació
dels mercats, la superfície conreada ha passat de 3.072 a 2.213 hectàrees entre
1950 i 1977. Aquesta reducció va afectar molt el secà, de 2.766 hectàrees a
1.336 hectàrees, mentre que el regadiu ha passat de 306 a 877 hectàrees durant
el mateix període.
La majoria de persones que treballaven al sector agrícola es traspassaren als
sectors terciari o secundari, ja que oferien millors perspectives econòmiques.
Aleshores, sovint l’agricultura ha esdevingut una activitat de temps lliure. Així, la
població activa agrària va passar del 25% el 1965 al 6,7% l’any 1977.
Si bé ha de tenir-se en compte que en aquesta crisi han influït, entre d’altres, tres
importants factors: en primer lloc, que les terres qualificades com a millors des
del punt de vista del seu rendiment agrícola, són precisament les que han estat
venudes a les empreses industrials. En segon terme, l’excessiva dispersió o
disseminació de la propietat agrícola, tant més destacable en un terme tan vast
com el nostre, que origina les naturals dificultats per les feines agrícoles i es
tradueix en un rendiment inferior al que seria de desitjar. Per últim, la pobresa i
escassesa d’aigua a la zona de secà, que acusa nombroses dificultats per a la
seva transformació en regadiu, especialment de caràcter econòmic, en exigir una
considerable inversió que en molts casos no guarda la necessària relació amb el
previsible rendiment de la despesa, i d’això ve que malgrat d’ésser notable el
percentatge de conversió de secà en regadiu no atenyi els nivells que hauria
pogut assolir.
Així doncs, a partir de la dècada del anys 60, el sector agrari que havia sigut
sempre la base de l’economia vila-secana, va ser substituït pel sector industrial i
turístic.
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Pagesos vila-secans treballant l’any
1952.12

2.4 Situació política
Com ja he explicat en l’apartat 1, Espanya estava en plena dictadura franquista.
Durant tot el període dels anys 50, van prendre possessió de Vila-seca cinc
alcaldes diferents.
He volgut fer un esquema dels diferents alcaldes de la dècada dels cinquanta,
per una comprensió millor, i així explicar-ho d’una manera més visual. L’esquema
següent reflecteix els diferents alcaldes que van passar per Vila-seca durant tota
la dècada dels cinquanta
El primer alcalde va ser Pau Gran Ballvè, alcalde de l’any 1949 a l’any 1950,
després de l’any 1950 a l’any 1952, Anton Ballvè Gran, seguidament Antoni
Clavé Samsó de l’any 1952 a l’any 1953, Joan Farriol Salvadó de l’any 1953 a
l’any 1955, i finalment de l’any 1955 a l’any 1960, Joan Morell Jansà.

12

Imatge: Facebook, pàgina Vila-seca Antiga.
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A

principis

de

1949

es

produeixen els primers canvis
a l’Ajuntament després del que
fou constituït en acabar-se la
guerra; va quedar format a
partir del 6 de febrer per
l’alcalde Pau Gran Ballvè i per
els regidors; Josep Llauradó
Casas, Josep Casas Rovira,
Anton
Morell

Ballvè

Gran,

Jansà,

Josep

Francesc

Gavaldà Eloy, Anton Adserias
Palau, Josep Fongibell Ferran,
Anton Moragas i Antoni Clavé
Samsó, fins l’any 1950.

En segon lloc, el 22 de febrer de 1950, és nomenat alcalde de Vila-seca, Anton
Ballvé Gran, fins l’any 1952.
A continuació, el 3 de febrer de l’any 1952, són nomenats Regidors de
l’Ajuntament: Josep Clavé Llauradó, Josep Casas Rovira, Francesc Gavaldà
Eloy, Josep Morell Jansà, Josep Badia Farriol, Josep Fontgibell Ferran i Pere
Molas Saladié. Es veu que hi hagué problemes a l’Ajuntament i Anton Ballvé va
dimitir, per això va ocupar interinament l’alcaldia Antoni Clavé Samsó fins l’any
1953.
En quart lloc, al 1953 es nomenat alcalde Joan Farriol fins l’any 1955.
El 6 de febrer de l’any 1955, són nomenats regidors de l’Ajuntament de Vila-seca:
Anton Ballvè Gran, Joaquim Perelló Sabaté, Josep Poblet Graset, Ramon
Forasté Sauné, Pau Gran Ballvé, Josep Forasté Llauradó, Josep Clavé, Josep
Badia i Pere Molas. Finalment el 23 del mateix mes, es nomenat alcalde Joan
Morell Jansà fins l’any 1960.
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2.5 La societat vila-secana de l’època
A finals del segle XIX, dins del moviment social i cultural de la Renaixença, es
van començar a fundar per tota Catalunya una sèrie d’associacions amb
l’objectiu comú de desenvolupar la cultura catalana que havia romàs tants anys
adormida.
En aquells temps els vila-secans de l’època es relacionaven socialment a través
de societats, que eren els únics espais d’esbarjo, de distracció i de relacions
socials que tenia la població. Durant llargs períodes de temps, les associacions
culturals i recreatives han dinamitzat la vida cultural i de lleure del municipi. Vilaseca en posseeix diverses, algunes d’elles amb un llarg recorregut, com són: El
Fènix d’E. y D. (1875), El Centre Catòlic (1893) i L’Ateneu Pi i Margall d’E. y D.
(1929). Totes les festes giraven al voltant de les societats d’oci existents
aleshores.

Any 1953, a la Plaça de les Voltes, passejant pel poble després d’haver ballat per Sant
Antoni.13

2.5.1 El Fènix
La primera societat a Vila-seca va ser El Fènix d’E. y D., fundada
l’any 1875 per gent pagesa de tarannà liberal i amb voluntat de ser apolítica,
enmig d'una guerra civil, la tercera guerra carlina (1872-1876), en un clima de
gran crispació política i social, i sota el nom de ‘’Sociedad Recreativa de
Ilustración’’. El nom d’il·lustració, es va inspirar en la Il·lustració francesa que
havia envaït el pensament europeu d’aquella època i encaixava amb la mentalitat
13

Imatge: Facebook, pàgina Vila-seca Antiga.
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d’aquells socis fundadors, tot i que el seu nom popular era El Casino, com a lloc
d’esbarjo i joc que era, i que encara es conserva a hores d’ara.

Grup dels primers socis del Fènix,
durant

la

celebració

del

25è

aniversari de la Societat. 2 de febrer
de 1900.14

El Fènix, que fa poc va celebrar el seu 125è aniversari, és una de les deu
associacions més antigues de Catalunya. La seva seu inicial era al carrer de Sant
Antoni (antiga plaça Flix), a l’edifici conegut com ca Córdoba, actualment derruït
i convertit en el carrer de vianants de l’abat Aureli M. Escarré. Per desavinences
amb el seu propietari, es van traslladar l’any 1929 a la seva seu definitiva, de la
seva propietat, al carrer de la Riera, després d’un temps en l’edifici conegut com
l’Olla de Gustavo, al carrer de Sant Antoni.
El Fènix ha dut a terme un gran nombre d'activitats: cicles de conferències,
concerts, vetllades literari-musicals, creació d'una biblioteca, classes culturals
per als fills dels socis, excursionisme, cant coral el 1902, seccions esportives,
etc., a més del teatre i el cinema. De tota manera cal dir que, els esdeveniments
socials en què més destacava El Fènix era en els balls per les festes majors.15

14

Imatge: GARRIGA PUJALS, Montserrat. Societat El Fènix: 125è. aniversari (1875-2000). Societat El Fènix de
Vila-seca, 2000.
15
Per la festa de Sant Antoni (la festa major), al matí tenia lloc la benedicció dels animals, les curses de
cavalls i La Desfilada de Carretel·les, era una cercavila de carrosses construïda per la societat, amb la
canalla disfressada segons la temàtica escollida. Al migdia, el Vermut. Més tard, el tradicional Ball de
Coques, on se subhastava a cada societat una coca grossa entre els assistents al ball, que solia guanyarla una colla de joves.
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Carretel·la del 50è aniversari del
Fènix,

que

representava

un

temple romà.16

2.5.2 El Centre Catòlic
La segona societat recreativa vila-secana en antiguitat és El Centre
Catòlic, fundat l’any 1895 i provocat per una escissió de El Fènix, amb un caire
religiós, naturalment catòlic, i políticament inclinat cap el carlisme, com reacció
al moviment obrer laic i anticlerical que s'estava produint a finals del segle XIX
en la societat catalana i a Vila-seca en particular. Com el seu nom indica, el
Centre, com habitualment se’l coneix, va néixer amb un enfoc més religiós que
les altres. Tot i amb això, el seu objectiu principal era, igual que El Fènix, el
desenvolupament de la cultura.

Primers

socis

del

Centre

Catòlic al segle XX.17

Bàsicament i evolucionant d’acord amb els temps, l’activitat que principalment ha
predominat en aquesta societat ha sigut el teatre de producció pròpia o en
col·laboració, les conferències i debats, el cinema, les iniciatives socials i la

16

Imatge: GARRIGA PUJALS, Montserrat. Societat El Fènix: 125è. aniversari (1875-2000). Societat El Fènix de
Vila-seca, 2000.
17
Imatge:Josep Morell Jansà.
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participació ciutadana, la música, la formació cívica i política, cursets de
sardanes i de gralla, caramelles, esbart dansaire, cant coral, cursets de català,
celebracions socials, vetllades literàries…, de les quals es duen terme en la seva
seu del carrer de Comte de Sicart.
Només s’admetia com a socis els que professessin i practiquessin la religió
catòlica i haguessin rebut la Primera Comunió. Tres socis proposaven el candidat
i responien de la seva idoneïtat moral i religiosa. Es dictava l'obligatorietat dels
socis a assistir a les processons religioses del culte catòlic, principalment les del
Corpus i les del Sant Patró de la vila, i podien ser expulsats els que incomplissin
la norma (tres faltes d’assistència no justificades).

Al Centre Catòlic era molt habitual
ballar sardanes cada diumenge a
la Plaça de les Voltes, plaça que es
troba davant del Centre Catòlic.18

2.5.3 L’Ateneu Pi i Margall
A Vila-seca, l'any 1928, a les acaballes de la Dictadura de Primo de
Rivera, un grup de socis joves del Fènix de ideologia liberal, pretenien donar un
caire més polititzat a la Societat, amb una orientació republicana i sobre tot
catalanista. En no posar-se d'acord amb la majoria dels altres socis, aquells joves
van acabar abandonant El Fènix, amb la idea de constituir una nova entitat que
acomplís les seves expectatives. Així va néixer, l’any 1929 l’Ateneu Pi i Margall.

18

Imatge: MORELL, J i VAQUER, P. (2001) Vila-seca Primera edició. Valls: Editorial Edicions Cossetània (La
creu de terme) ISBN 84-89890-91-9
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Any 1930, una de les primeres
imatges dels fundadors en el dia
de Sant Antoni, davant la seu de
l’Ateneu Pi i Margall.19

El desenllaç de la guerra, amb el triomf de les tropes rebels del general Franco,
i la instauració d'un règim, van provocar que la societat fos dissolta el 1939 i el
seu local social confiscat. No va aconseguir obrir fins l’any 1947 i sota l’aixopluc
de ‘’Educación y Descanso’’. Finalment, a la dècada dels 50, fruit del seu bon fer,
la societat va aconseguir un nombre rècord d'associats, gairebé 400. 20
Després d’un temps a ca Pàmies, l’Ateneu es va establir a la Plaça de les Voltes.
En ésser una entitat eminentment política, aviat es van començar a celebrar
xerrades i conferències de diferents representants polítics. Però de la mateixa
manera que les altres societats, la gent preferia les celebracions de les festivitats
més importants, els dies de festa grossa, com les festes majors, el Carnestoltes,
revetlles de Sant Joan i Sant Pere, cap d’any..., amb la celebració dels seus lluïts
balls de societat, les sessions de teatre i de cinema, vetllades literàries i musicals,
etc.
Carretel·la de l’Ateneu, el 17 de
gener de 1952, a la plaça de
l’Església.21

19

Imatge: Facebook, pàgina Vila-seca antiga.

20

Amb l'arribada de la democràcia, es va acordar recuperar, l'any 1977, el nom originari de Ateneu Pi i
Margall.
21
Imatge: GARRIGA PUJALS, Monserrat.(2004) Ateneu Pi i Margall. 75 anys d’historia (1929-2004). Edita:
Ateneu Pi i Margall. Vila-seca, 2004.
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3. Situació abans del conflicte
Vila-seca era un poble al qual corresponien dos metges, entre ells dos s’havien
de repartir els dos districtes que hi havia, el Primer Districte era Vila-seca, i el
Segon Districte era part de Vila-seca i tot Salou. Un metge tenia la plaça de titular
i l’altra la plaça de lliure, és a dir, tots dos metges eren metges de família, de
manera que s’encarregaven de l’assistència mèdica de cada ciutadà, però amb
tot, hi havia una diferencia, el metge titular era el cap local de sanitat,
s’encarregava dels tràmits oficials locals, mentre que el metge lliure no ho podia
fer.
L’assistència sanitària no era ni universal ni gratuïta. Per això, davant la dificultat
de les classes més desfavorides per accedir a l'atenció mèdica, les autoritats van
haver d'idear una mena d'assegurança col·lectiva, que es va conèixer amb el
nom “d’iguala". Les iguales mèdiques eren unes quantitats fixes de diners, que
es pagaven anualment a canvi dels serveis del metge de família i l'atenció
primària a l'abast de tots.
L’any 1942 entra en vigor la llei del S.O.E (Seguro Obligatorio de Enfermedad).
Un cop implantada aquesta llei, és quan comença a consolidar-se el sistema
públic d’atenció sanitària. Cal fer ressaltar que la Seguretat Social assignava una
cartilla per cada família, on constava el metge adjudicat aleatòriament, però si tu
volies un altre metge i una atenció de 24 hores havies de pagar la iguala, per
aquest motiu, la població seguia pagant les iguales, i només empraven la
Seguretat Social pels medicaments.
Els metges els nomenava la Direcció General de Sanitat, però el Col·legi de
Metges provincial hi tenia molt a dir. El sou d’aquests metges variava en funció
de les cartilles de pacients atesos procedents de la Seguretat Social, també de
les iguales i el càrrec de cap local de sanitat tenia un complement salarial.
En ser nomenats, els metges anaven a prendre possessió a l’Ajuntament.
Entre els anys de la guerra civil (1936-1939) i la postguerra, a Vila-seca podíem
trobar tres metges diferents: el Dr. Perera
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, el Dr. Andreu i el Dr. Guardiola. Durant la guerra civil, van oficiar el Dr. Andreu
i el Dr. Perera22, després d’acabar la guerra van marxar del poble, i poc després
va arribar el Dr. Guardiola.

3.1 L’aparició del Dr. Punset
El 7 de juliol de l’any 1945, el Dr. Eduard Punset Alegrí procedent d’un poble de
la comarca del Priorat, concretament de la Viella Baixa. Va ser nomenat metge
titular de Vila-seca, i va prendre possessió del primer districte substituint la plaça
de metge del Dr. Guardiola. En el mateix moment el Dr. Sergio Lucas exercia al
segon districte.
Dos anys més tard, el 12 de gener del 1947, el Dr. Sergio Lucas renuncia el
segon districte, de manera que va quedar vacant aquesta plaça, i seguidament
va ser ocupada pel Dr. Punset, així acumulant el segon districte i el primer
districte que ja tenia.
Dos anys més tard, l’any 1949, pren possessió el Dr. Tomàs Pagès, un any
després marxa i el supleix el Dr. Enric Nolla.
Finalment, la sanitat vila-secana es va quedar ocupada per dos metges
permanents. El Dr. Punset atenia el 60% de la població, gràcies a la seva
amabilitat, simpatia i confiança. Així doncs, el Dr. Nolla atenia el 40% restant de
la població.
El 26 d’agost de 1953, el Diario Español de Tarragona, li va fer una entrevista al
Dr. Punset per parlar de Salou. Va comentar estranyat, que no entenia el motiu
pel qual el capital privat no invertia més en la població de Salou, atès que oferia
moltes possibilitats de futur. El Dr. Punset, es mostrava interessat, doncs, a més
d’en la sanitat en els afers econòmics, especialment a Salou, on tenia negocis.
(Annex 1)

22

El Dr. Perera va ser metge i alcalde a la vegada.
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4. Inici del conflicte
4.1 El projecte de Salou
L’any 1949, l’Ajuntament de Vila-seca, va proposar el projecte “Ensanche,
reforma y saneamiento del barrio marítimo de Salou”, amb la finalitat que la
desembocadura general de totes les clavegueres de Salou, anessin a parar a un
punt situat al començament del mateix espigó del port, a una distància
aproximada d’uns vint metres de la platja. L’any 1952 la subcomissió provincial
de Sanitat aprova el projecte.
Dos anys després, l’any 1954, s’inicien les obres del projecte del clavegueram
de Salou. El Dr. Punset com a cap local de sanitat, va impugnar el projecte i el
va denunciar. Va iniciar també una campanya en contra, ja que ell el considerava
funest i inviable.
El 21 de març del mateix any, es publicà al Diario Español de Tarragona (Annex
2), un article de les denúncies realitzades pels veïns de Salou, on diuen que han
de paralitzar-se ràpidament les obres del clavegueram de Salou, perquè la
desembocadura està massa prop del mar i faria malbé completament aquella
zona i podria provocar, fins i tot, algunes epidèmies a causa de la baixa mar. Per
aquest motiu, s’organitza una recollida de signatures en contra del projecte per
presentar a la Diputació Provincial. Hi havia les firmes del Sr. Llauradó23 i del Dr.
Punset, a més d’uns 150 veïns.
Quatre dies més tard, el 25 de març, el Diario Español de Tarragona (Annex 3)
va publicar un altre article on el Dr. Punset denunciava uns aspectes concrets
del projecte de clavegueram, afirmava que el pla de obres era desastrós, es
podrien originar epidèmies i contagis, fins i tot filtracions de les aigües residuals.
Al final de l’article ell remarcava que s’havia d’efectuar la suspensió de l’obra i
que no entenia el comportament per part de l’Ajuntament de Vila-seca de no
parar-ho. S’atribueixen com a motius de la denúncia del Dr. Punset la represàlia
pels impostos municipals que li havien posat a la bolera de la seva propietat. Per

23

Rector de l’església Santa Maria del Mar de Salou.
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aquesta causa es van iniciar una llarga sèrie de discrepàncies entre l’Ajuntament
i el Dr. Punset.
Per contrarestar aquesta campanya, l’Ajuntament convoca les forces vives del
poble (representants de les diferents entitats econòmiques i recreatives), inclòs
el Dr.Punset, el qual en surt mal parat ja que els representants de les entitats hi
van ser molt crítics. No obstant, el Dr. Punset va seguir fent l’impossible per
contrarestar la seva campanya.
Al cap d’uns dies van aparèixer pel poble uns fulls volanders en el quals es feia
esment al “Doctor Cloaca”. El senyor Punset va acusar la Tecleta Garcia 24
d’haver-los fet i la va denunciar. En el judici posterior fet a Tarragona, en el qual
van acusar molts vila-secans, la Tecleta fou absolta per falta de proves.

4.2 L’arribada dels altres metges
Any 1954, feia nou anys de la permanència a Vila-seca del Dr. Punset com a
metge i com a cap local de sanitat. Després dels successius canvis del segon
metge, va arribar el Dr. Nolla que va assumir el tractament del 40% de la
població.
Per motiu de denúncies fetes al Col·legi de Metges de la província (que es van
atribuir al Dr. Punset), el Dr. Nolla va haver de marxar de Vila-seca i anar-se’n al
Perelló.
El Dr. Luna Aramburu procedent de la província de Tarragona, va suplir al Dr.
Nolla i se li van assignar 150 cartillas del seguro (del Seguro Obligatorio de
Enferemedad – S.O.E) que tenia el Dr. Punset. El fet de canviar-se de metge, va
provocar moltes queixes dirigides al Dr. Punset, per part de les famílies
afectades, ja que estaven contentes amb ell i no entenien aquells canvis. Algunes
d’aquestes famílies van adreçar uns escrits al S.O.E, – redactats pel propi
Punset–reclamant un canvi de metge.
Tres mesos més tard, el Dr. Punset es va comunicar per escrit al S.O.E queixantse, “Me’ls he guanyat a pols. Que se’ls-hi guanyi ell també!”[sic]. Aleshores el

24

La Tecleta estava en contra del Dr. Punset i treballava d’administrativa a les oficines de la Cooperativa
Agrícola de Vila-seca.
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S.O.E li va contestar enviant un escrit recriminant-li que continués assistint la
major part dels assegurats que havien sigut assignats al Dr. Luna. El Dr. Punset
contestà defensant-se “No es just que a un metge que porta catorze anys al
poble, li prenguin 150 cartilles per donar-les a un que justament ha arribat fa
quatre mesos”, “ si jo havia acceptat aquesta situació era després d’un
compromís verbal i que els afiliats poden escollir el metge que volguessin sempre
que estiguessin igualats”. Davant de l’actitud del Dr.Punset, el 10 de maig, la
Jefatura Nacional del Seguro va comunicar-li que li havia instruït un expedient
disciplinari i se’l cita a declarar el següent dia 17.
Per la seva part l’Ajuntament, l’1 de juny del mateix any, va comunicar que
traspassava l’atenció sanitària dels empleats municipals del Dr. Punset al Dr.
Luna, davant de les protestes del Dr. Punset.
El 24 de novembre, van ser-li enviats tots els càrrecs als quals havia de
contestar. El primer càrrec era per omplir ell mateix les peticions de canvi de
metge a les famílies. Ell al·legà “No és cap delicte ajudar a omplir peticions de
canvi de metge a unes persones que amb prou feina sabien llegir i escriure”.
El segon càrrec era el d’atendre famílies adscrites a un altre metge. Ell declarà
“Si atenc a famílies adscrites a un altre metge, era perquè lliurement acudien a
casa meva”.
El 25 de febrer del 1955, la inspecció mèdica de Reus va emetre un edicte
sancionador al Dr. Punset que suposava suspensió de sou i feina durant tres
mesos i mentre aquest període es faria càrrec dels malalts el Dr. Luna. El Dr.
Punset va recórrer la sanció via Col·legi de Metges i li fou retirada.25
Al cap de poc més d’un any d’estar exercint a Vila-seca, el Dr. Luna va decidir
marxar a Tarragona, cansat de les pressions rebudes per part de l’altre metge.
Per cobrir la seva plaça, va arribar a Vila-seca el Dr. Martín Domingo, que per
sorpresa de tots, va instal·lar la seva consulta a casa del Dr. Punset, cosa que
no va agradar als propis abonats, els quals, després d’haver-se discutit amb el
Dr.Punset pels canvis dels metges, havien de continuar anant a casa seva per
visitar-se. I això ho veien com una humiliació.

25

Moltes fonts destaquen que el Dr. Punset tenia suport dels estaments sanitaris oficials.
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5. L’esclat del conflicte
5.1 Apujada de les iguales
El 29 de maig de 1955, la Asamblea General Extraordinaria de Señores
Colegiados de la Ciudad de Reus, i el 15 de setembre del mateix any, la Comisión
Permanente del Consejo General del Colegio de Médicos de Madrid, van aprovar
unes noves tarifes i quotes mínimes per al servei mèdic rural.
El dia 1 de desembre, els dos metges del poble, el Dr. Punset i el Dr. Martín, van
enviar una circular als seus afiliats, en què informaven que les iguales que
pagaven, passarien de 50 pessetes l’any a un mínim de 200 pessetes l’any i fins
a un màxim de 500 pessetes segons els membres de cada unitat familiar, amb
l’agreujant que no hi entraven els serveis nocturns ni posar injeccions. (Annex 4)
Davant d’aquests preus tan excessius, la gent del poble es va indignar, perquè
estaven en uns moments en què l’agricultura no anava massa bé.26
La primera protesta es va produir al final d’una reunió de la Junta Municipal del
Cens celebrada al Jutjat de Pau on dos dels seus membres van ser els portaveus
de la Junta i van demanar al Sr. Joan Morell (alcalde de Vila-seca) que
l’Ajuntament s’impliqués per tal d’evitar aquests abusos. Uns dies més tard,
també les juntes de les Societats recreatives i econòmiques del poble, ho van
demanar.
El dia 6 de gener de 1956, l’alcalde, davant de tanta pressió, va convocar al
Ajuntament, a totes les Entitats: Consell local de la Falange, Hermandad Sindical
de Labradores i Ganaderos, Cooperativa Agrícola i a les tres societats existents
en aquells moments: El Fènix, El Centre Catòlic i l’Ateneu, a una reunió de la
qual es va excloure al Dr. Martín. En el decurs de la reunió, va presentar-se el
Dr. Martín a qui es va fer fora. El Dr. Martín va anar a avisar al Dr. Punset,
aleshores tots dos van acudir a la Guardia Civil, denunciant el que ells entenien
com una reunió il·legal, una conspiració contra els metges. Tots dos metges van
tornar a Vila-seca acompanyats de dos guàrdies civils de Cambrils i es van dirigir
cap a l’Ajuntament (Annex 5). Pel camí la gent del poble els anava seguint,
tothom sortia de les cases i els cafès, dirigint-se cap a la Plaça de l’Església. En
26

A causa del fred de l’any 1955, esmentat en el subapartat 2.4.
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arribar a l’Ajuntament, la Guàrdia Civil va dissoldre la reunió, la qual cosa va
provocar que la gent que s’havia concentrat a la Plaça de l’Església, escridassés
els dos metges i els manifestés el seu desig de donar-se de baixa.
La bona relació entre els dos metges es va trencar, i deu dies més tard, el 16 de
gener, el Dr. Martín va formar un aldarull amenaçant amb una pistola al Dr.
Punset a casa seva. El Dr. Martín va ser reclòs en el Sanatori de Mas Plana.27
Pocs dies més tard, vingué a substituir-lo el Dr. Fernández28 que al cap d’un mes
va marxar, aquella plaça la va ocupar el Dr. Zamora que també va renunciar a la
plaça al cap de pocs dies.
Davant de la renúncia dels metges designats després del Dr. Martín, el Dr.
Punset va ser l’únic tot i l’oposició de gran part de vilatans, encara que en cap
moment van dubtar de la seva vàlua professional. El Dr. Punset va començar
una campanya per guanyar-se la població que tenia en contra.

5.2 Arribada del Dr. Andrés Cochs Cristiá
L’ajuntament buscava una solució al conflicte i conjuntament amb el Col·legi de
Metges, buscaven una persona a la qual poguessin acudir lliurement aquelles
persones que estaven en desacord amb l’únic metge titular que hi havia exercint
al poble, el Dr. Punset.
Davant d’aquesta situació el Dr. Messeguer —vicepresident de la Diputació i
exsecretari del Col·legi de Metges— va fer anar a Vila-seca al seu gendre el Dr.
Andrés Cochs Cristiá, que aleshores estava exercint a la Nou de Gaià, província
de Tarragona, amb la condició de que abandonaria la plaça quan quedés coberta
per un titular o un interí.
Al cap de pocs dies l’Ajuntament va convocar als veïns perquè manifestessin a
quin metge es volien afiliar (al Dr. Cochs o al Dr. Punset), pagant una iguala
d’unes 500 pessetes l’any. A la consulta hi van participar 666 habitants de Vilaseca, el resultat d’aquesta consulta va ser que unes 300 famílies preferien no
igualar-se a cap dels dos metges, 309 famílies es van igualar al Dr. Cochs i 57

27

Segons la informació oral del Sr. Joan Sans, forner d’una pastisseria Vila-secana, que es trobava en
aquell moment a la casa repartint pa.
28
El Dr. Fernández no consta en cap document perquè va estar poc temps exercint de metge a Vila-seca.

33

LA GUERRA DELS METGES

famílies al Dr. Punset. Aquests resultats es van haver de lliurar al Col·legi Oficial
de Metges de Tarragona (Annex 6).
La situació s’agreuja quan el 25 de febrer del 1956, el Dr. Martín és donat d’alta
de la seva malaltia i demana a la Direcció de Sanitat i a la Inspecció del S.O.E,
reincorporar-se a la seva plaça de metge. Pocs dies després el S.O.E va
comunicar als afiliats atesos pel Dr.Cochs, que havien de tornar amb el
Dr.Martín, els abonats del Dr.Cochs estaven molt contents amb ell, cosa que va
provocar la negació d’entregar les seves cartilles. L’Ajuntament per tal d’evitar
noves revoltes, va demanar al Dr.Cochs que continués fent-se càrrec dels
abonats que estaven en contra de la tornada del Dr.Martín.
El 17 d’abril, la Inspecció Provincial del S.O.E va comunicar al Dr.Martín que el
dia 20 d’aquell mateix mes passés a buscar per la Inspecció les fitxes dels
abonats que li pertocaven, per poder-se reintegrar al seu ofici.
El Dr. Martín ja portava un mes i mig a Vila-seca sense haver-se pogut fer càrrec
de les cartilles que legítimament li corresponien, per això, el dia 30 d’abril, va
transmetre al Cap Nacional un informe on exposava la seva situació. Això va
comportar que el dia 3 de Maig, el Dr. Cochs rebés un comunicat d’Inspecció
comminant-lo a que el dia 7 lliurés tots els fitxers dels seus assegurats.
Simultàniament el Dr. Martín es va reintegrar a la plaça de metge de Vila-seca.
La immensa majoria dels que atenia el Dr. Cochs no es volien canviar i per això
es va instaurar una Societat d’Assegurances, gràcies a aquella societat, pagant
una mòdica quantitat, el Dr.Cochs continuaria assistint tots aquells que
preferissin ser atesos per ell. Quan el Dr. Punset i el Dr. Martín es van
assabentar, van denunciar-ho a la Inspecció Provincial del S.O.E, al Col·legi de
Metges de Tarragona i al Governador Civil, però no va servir de res.
Tot va seguir igual fins que al juliol del mateix any, el Dr. Martín va rebre
l’excedència forçosa per motius desconeguts, de tal manera que el Dr. Cochs
quedava lliure per a exercir a Vila-seca.
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5.3 El Dr. Punset, metge del Segon Districte
Amb l’excedència forçosa del Dr. Martín, va quedar vacant la plaça del segon
districte, el 24 de juliol de 1956 es va adjudicar al Dr. Punset el segon districte,
que incloïa Salou, deixant a les seves mans el Primer Districte i el Segon
Districte.
Al setembre, l’Ajuntament impugna aquesta adjudicació enviant una carta al Cap
Provincial de Sanitat, en aquell document al·legava que el Dr. Punset no s’havia
presentat a fer-se càrrec dels serveis a Salou, això segons el reglament vigent,
s’havia d’entendre que renunciava el càrrec, també justificava una sèrie de
serveis que l’Ajuntament havia encomanat al Dr.Cochs, considerant que
l’Ajuntament podia encomanar els serveis municipals al metge que li plagués. A
més denunciava que el Dr. Punset atenia pacients a Salou en l’època que no
tenia la plaça del segon districte, i per últim delatava que el Dr. Punset utilitzava
un segell on deia “Inspección Municipal de Sanidad-Salou-Tarragona” , com si
Salou fos un poble independent a Vila-seca (Annex 7). El Cap Provincial de
Sanitat va contestar que no havia cap motiu per sancionar el Dr. Punset. Això
demostrava que el Dr. Punset tenia el suport dels estaments sanitaris oficials.
El 14 de Març de 1957, el Dr. Punset va acudir a l’Ajuntament a reclamar la
autorització de la presa de possessió del Segon Districte i l’alcalde li va contestar
que hauria d’anar el Cap Provincial de Sanitat a fer-ho. El Dr. Punset ho va
comunicar al Cap Provincial de Sanitat, ell li va ordenar que hi tornés a
l’Ajuntament amb dos testimonis, tot i així va rebre la mateixa resposta de la
primera vegada, per això el mateix dia va comunicar-ho al Cap Provincial de
Sanitat.
Després d’una autèntica escalada de denúncies i recursos entre el Dr. Punset,
l’Ajuntament, el Cap Provincial de Sanitat, el Dr. Punset va optar pel Segon
Districte deixant lliure el Primer Districte. El 30 d’abril de l’any 1957, es va
anunciar un concurs per la vacant del Primer Districte.
Finalment, Vila-seca va quedar classificada com una vila on hi havia dues places
mèdiques titulars.
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5.4 El Dr. José Camón Palacín metge del Primer Districte
El 23 de març de l’any 1958, es va adjudicar en propietat la plaça vacant de Vilaseca al Dr. José Camón Palacín, plaça ocupada fins aleshores interinament pel
Dr. Cochs.29 No obstant això, l’Ajuntament es resistia a lliurar-li l’acta de presa
de possessió. El Dr. Cochs es negava a cedir la plaça que ocupava interinament,
per aquest motiu, el Dr. Punset, que donava suport al Dr. Camón, va enviar una
carta al Col·legi Oficial de Metges i al Consell General de Metges d’Espanya,
manifestant que el Dr. Cochs no pensava marxar de Vila-seca ni deixar d’exercir
la seva professió. (Annex 8 i 9)
El Dr.Camón va instal·lar la seva consulta a casa del seu protector, el Dr. Punset,
això va provocar que l’enemistat de la major part del poble recaigués sobre el Dr.
Camón. Per aquest motiu, per res del món anirien a Cal Punset, encara que fos
per visitar un altre metge.30
El 21 de maig d’aquell mateix any, la Comissió Permanent de l’Ajuntament rep
un comunitat del Cap Provincial de Sanitat ordenant que el Dr. Cochs se n’havia
d’anar.
El dia 27 de setembre, al voltant de les 9 del vespre, un grup d’individus partidaris
del Dr. Cochs es van presentar a casa del Dr. Camón i el van amenaçar, dient-li
que si en el termini de 24 hores no desapareixia del poble, no es farien
responsables del que li pogués passar. El Dr. Camón va denunciar aquella
amenaça al Jutjat de Pau i a la Guardia Civil, que van passar l’atestat als seus
superiors de Tarragona.
El 4 d’octubre el B.O.E31 va publicar una proposta de la Junta Provincial per
l’amortització d’una plaça de metge titular convertint-la en metge lliure per a Vilaseca.
Així doncs, el 14 de novembre representants de l’Ajuntament van anar a Madrid
per tal de garantir que la plaça de metge lliure pogués ser pel Dr. Cochs. Un cop
allà, es van entrevistar amb el Secretari General de Sanitat, que va trobar bé la
29

Encara que el Dr. Martín l’any 1956 es reintegrés en la plaça de Vila-seca, el Dr. Cochs seguia sent, en
part, l’interí d’aquella plaça.
30
Va passar el mateix amb el Dr. Martín, l’any 1955.
31
B.O.E (Bolletí Oficial de l’Estat), és el medi de publicació de les lleis, disposicions i actes de presència
obligatòria.
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proposta de l’Ajuntament. Però malauradament el Cap del Negociat de Places
de Metges Titulars, va dir tot el contrari; és a dir, s’havia de mantenir l’establert
en aquell moment, dos places titulars i cap lliure.
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6. Inici de la revolta i divisió del poble
El 16 de desembre de 1958, l’Ajuntament va rebre una ordre ministerial 32, en la
qual es certificava que Vila-seca estava classificada com a plaça tancada amb
dos titulars i cap de lliure, per tant es prohibia l’exercici al Dr. Cochs. Perquè es
retirés aquella ordre, l’alcalde va enviar una carta al Ministre de la Governació de
Madrid explicant-li tots els fets ocorreguts en aquells anys i li va demanar que
eliminés una de les dues places titulars i que es mantingués la creació d’una
plaça lliure, ocupada pel Dr. Cochs. (Annex 10)
El 20 de gener de 1959 una nova ordre ministerial va confirmar la del 16 de
desembre. El Dr. Cochs va haver de marxar de Vila-seca, quedant-se així els
dos metges, el Dr. Punset i el Dr. Camón. La gent, en assabentar-se va sortir al
carrer concentrant-se a la plaça de l’Església (just davant de l’Ajuntament),
demanant que el Dr. Cochs es quedés, aquella tarda va venir una considerable
quantitat de Guàrdies Civils per dissoldre la manifestació, van detenir uns quants
revoltats i se’ls van emportar a la presó de Reus. Tots els que es trobaven en
mig d’aquella manifestació van viure moments de violència, d’indignació i de
terror.
Durant la setmana següent, la Guàrdia Civil patrullava tots els carrers de la vila,
es van dur a terme diferents detencions de dones que van ser dutes a la presó
de Tarragona. El diumenge d’aquella setmana 500 vila-secans van anar a veure
els detinguts però no els van deixar veure. Aquell mateix diumenge les societats
recreatives de Vila-seca (El Fènix, El Centre Catòlic i l’Ateneu Pi i Margall) van
tancar les portes en senyal de solidaritat, motiu pel qual van ser multades pel
Governador Civil amb una multa de 5.000 pessetes, a més de prohibir la
realització d’actes o espectacles fins a nova ordre.
En els dies següents van ser alliberats els detinguts. La casa on vivia el Dr.
Camón va ser apedregada, i tant ell com el Dr. Punset, havien de fer les visites
domiciliaries escortats per la Guàrdia Civil.

32

Una Ordre Ministerial és una norma de rang reglamentari que emana de qualsevol dels Ministres del
Govern d'Espanya.
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6.1 Els nous dos bàndols
Anava passant el temps i el poble s’anava exaltant més. Va passar de ser un
enfrontament de vila-secans contra metges a ser un conflicte entre els propis
habitants del poble, per les diferents baralles, insults i malestar.
Amb tot això és van consolidar dos bàndols a Vila-seca, els patacons i els
chamacos. Era la manera com, uns als altres, s’anomenaven pejorativament
però també en clau humorística. Si algú volia mantenir-se imparcial era mal vist
per tothom.
Els partidaris del Dr. Punset se’ls anomenava patacons, era in memorian del
maqui Ramon Roig “el Patacó”, cap de les milícies antifeixistes de Reus, segons
sembla va estar amagat durant molt de temps a les muntanyes tenint fama de
lladre. Els que recolzaven el Dr. Cochs els anomenaven així perquè el Dr. Punset
tenia fama de ser una persona que només buscava el propi benefici econòmic.
Els partidaris del Dr. Cochs i de la seva tornada, eren els chamacos, perquè els
associaven amb el Torero Antonio Borrero “el Chamaco”. Els patacons,
relacionaven el Dr. Cochs i el torero per la seva semblança física.
El 2 de maig d’aquell mateix any, 500 caps de casa patacons van signar una
carta adreçada al Ministre de la Governació, al Ministre de la Justícia, al Director
General de Sanitat i a la Casa Civil de Franco exigint justícia perquè s’acabessin
tots els conflictes que hi havia al poble.
Encara que el Dr. Cochs no podia exercir a Vila-seca, sí que ho feia a Tarragona,
els partidaris del Dr. Cochs anaven sempre de Vila-seca a Tarragona a fer les
visites necessàries.
L’Ajuntament seguia intentant l’amortització de una plaça titular i la creació d’una
lliure, perquè pogués ser ocupada per el Dr. Cochs.

6.2 El Dr. Cochs torna a Vila-seca
El 19 de juny de l’any 1959, l’Ajuntament va rebre una altra ordre ministerial,
s’ordenava amortitzar una de les places de metge titular de Vila-seca, això
significava la creació d’una plaça lliure.
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Al Juliol, l’Ajuntament i les forces vives van demanar a la Junta del Col·legi de
Metges el nomenament del Dr. Cochs com a metge de la plaça lliure.
El dia 29, es publicà un comunicat on es confirmava que Vila-seca tindria una
plaça lliure i una plaça titular. El Governador va cridar a l’alcalde per comunicarli la determinació adoptada, en saber-ho la gent es va concentrar a la Plaça de
l’Església , omplint-la amb unes 500 persones, per saber si el metge que ocuparà
la plaça lliure seria el Dr. Cochs. L’alcalde va acabar dient que les coses anaven
per bon camí i que a l’endemà se sabria el metge de la plaça lliure. L’endemà el
Dr. Cochs va tornar a Vila-seca.
El Dr. Camón no sabia en quina situació quedava, per això va presentar una
reclamació a la Direcció General de Sanitat, li van contestar al cap d’un mes
dient-li que el desestimaven, com també ho van fer les estàncies oficials que va
recórrer.
Així doncs, el Dr. Camón es va veure obligat a marxar de Vila-seca, quedant-s’hi
exercint com a metge de la plaça titular el Dr. Punset i el Dr. Cochs metge de la
plaça lliure.
Aquest episodi va acabar amb la completa divisió de Vila-seca. La gent d'un i
altre bàndol van deixar de relacionar-se, fins i tot hi va haver famílies que
deixaren de parlar-se i parelles de nuvis que van trencar. Molts vila-secans van
decidir no anar a comprar a les botigues que s'havien posicionat a favor de la
postura contrària, i fins i tot corria la brama pel poble que alguns comerciants
havien hagut de de marxar del poble.

6.3 Nova societat recreativa, Las Vegas
Anava passant el temps i els dos bàndols seguien igual de consolidats,
a les societats recreatives del municipi, es va començar a fer el buit als socis
partidaris del Dr. Punset, els patacons. Aquesta incòmoda situació va provocar
que aquests, sentint-se menyspreats, després de nombroses reunions,
decidissin fundar una nova societat recreativa, Las Vegas creada l’any 1958.
Podem confirmar que sense la Guerra del Metges, Las Vegas no hauria existit.
Amb el pas dels dies, van començar a arribar alguns permisos per a petits balls
i algunes funcions de teatre, que organitzaven els mateixos socis. Així, la societat
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va anar engrandint-se i entre tots van optar per comprar l'immoble on estava la
seu de la societat. El 14 de novembre de 1959, 47 socis van comprar la casa
situada al carrer Monterols.

Seu de la societat Las Vegas, situada
al carrer Monterols.33

Las Vegas es va fundar amb un objectiu cultural, recreatiu i artístic; d'aquí que
els esdeveniments més importants fossin la festa Major d'hivern, la festa Major
d'estiu, la revetlla de Sant Joan o d'altres dates assenyalades en el calendari de
festivitats locals.
Una altra de les fites ineludibles del calendari era la celebració de la festa de
Sant Antoni, festa major d'hivern, on les societats i altres entitats municipals
organitzaven la tradicional desfilada de carretel·les: cercavila de carrosses amb
la canalla disfressada segons la temàtica escollida. La carretel·la de Las Vegas
era sempre de les més admirades.

Carretel·la de Las Vegas, any 1969,
representava la famosa pel·lícula; La
Casa de la Pradera.34

33

Imatge: http://www.bibliotecavilaseca.cat/historialocal/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=408
34
Imatge: http://www.bibliotecavilaseca.cat/historialocal/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=408
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Perquè pugueu observar l’evolució de les societats recreatives amb més claredat
he fet l’esquema anterior. La primera societat va ser El Fènix de tarannà liberal,
d’aquella societat hi van haver dues escissions, una era de caràcter carlí i
tradicionalista, formant així l’any 1895, El Centre Catòlic, l’altra escissió era
republicana i l’any 1929, va crear l’Ateneu Pi i Margall. Per últim tenim la societat
Las Vegas, que es va formar, com ja he dit en l’anterior subtítol, per la sortida
dels patacons (partidaris del Dr. Punset).
Amb aquest esquema també vull donar a entendre que totes les societats s’han
format per escissions de causes ideològiques, produint així una mena de tensió
entre els socis de les diferents societats.
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7. Conclusions
Quan vaig començar aquest treball de recerca, només sabia que ‘La Guerra dels
Metges’ va ser un conflicte vila-secà de la dècada dels anys 50, provocat per la
apujada de les iguales del Dr. Punset, i que això va provocar una autèntica divisió
del poble en dos bàndols, un a favor del Dr. Punset i un altre a favor del Dr.
Cochs. A mesura que anava fent el treball, me n’adonava que no hi va haver
únicament dos metges, sinó que van treballar fins a nou metges a Vila-seca
durant aquella dècada, a part del Dr. Punset que, en cap moment, no va marxar
de Vila-seca. Tan bon punt me n’anava documentant, me n’adonava que la meva
hipòtesi era errònia.
En primer lloc, el conflicte va començar molt abans de l’apujada de iguales, és a
dir, prèviament l’any 1949, s’encarregà el projecte de “Ensanche, reforma y
saneamiento de barrio

maritimo de Salou”. Tres anys després aproven el

projecte, però l’any 1954 el Dr. Punset l’impugna. La pregunta seria: Com és que
no impugna el projecte dos anys abans, quan es va aprovar?, bé, impugna el
projecte per l’apujada d’impostos que li van imposar a les seves propietats.
El Dr. Punset tenia un certa rivalitat amb el secretari de l’Ajuntament. El secretari
per diversos motius li va apujar els impostos, aleshores el Dr. Punset, en aquells
temps cap local de sanitat, impugnà el projecte. A partir d’aquell moment les
desavinences entre l’Ajuntament i el Dr. Punset estaven a l’ordre del dia, i aquest
fet afectà el poble vila-secà. La gent recolzava l’Ajuntament o el Dr. Punset, però
per afinitats personals, no pas per un coneixement real dels fets.
M’he trobat amb molts problemes durant l’elaboració del treball. La majoria de la
gent que va viure aquest episodi no n’ha volgut parlar, és més, aquelles persones
em contestaven amb desdeny quan només volia fer un treball per l’institut.
També moltes institucions oficials m’han denegat l’accés a la documentació del
tema. Em va semblar indignant que em prohibissin preguntar sobre la Guerra
dels Metges en llocs públics. Aquest va ser el cas d’una visita que vaig fer en un
dels negocis típics de la vida social del poble. Allí hi havia trobat sempre gent de
Vila-seca de tota la vida i sempre havíem parlat de tots els temes. Quan
preguntava a aquella gent, a banda que no volien parlar, l’encarregada del local
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ens va suggerir que no toquéssim aquest tema. Va ser quan vaig deduir que era
un tema tabú per Vila-seca i que aquesta ferida encara no estava superada.
Voldria remarcar que un conflicte que va marcar tanta gent i que va influir en el
futur del poble, hauria de deixar de ser tabú, i espero que aquest treball
contribueixi a superar les seqüeles i els silencis, encara evidents, d’aquell
conflicte. Cal evitar que es cometin els mateixos errors dels nostres
avantpassats, amb el coneixement de la nostra memòria històrica i col·lectiva.
No obstant això, voldria mostrar el meu agraïment a la senyora Montse Cochs,
al senyor Joan Clavé i a la meva família per tota la seva col·laboració, sobretot
als meus pares i al meu padrí. També vull agrair el suport del meu tutor, que
m’ha ajudat i guiat en el meu treball.
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Annex 1

Entrevista al Dr. Punsed [sic] publicada el 26 d’agost de 1953 al Diario Español
de Tarragona, on comentava que no entenia per què el capital privat no invertia
més en la població de Salou; ja que creia que era una de les millors zones del
Mediterrani de la qual es podria treure molt profit econòmic.
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Annex 2

Article del Diario Español de Tarragona 21 de març de l’any 1954, on
s’informava de les denúncies realitzades pels veïns de Salou.
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Annex 3

Article publicat al Diario Español de Tarragona el 25 de març de 1954, on el Dr.
Punsed [sic] denuncia els aspectes que considerava antisanitaris del projecte
de la xarxa de clavegueram de Salou.
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Annex 4
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Comunicat del Col·legi de Metges de Tarragona, informant de les noves tarifes
(iguales) als afiliats, enviades l’1 de desembre de 1955.
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Annex 5

Esborrany d’una carta que l’alcalde de Vila-seca va enviar al Jefe Provincial de
Sanidad per tal d’informar-lo dels successos ocorreguts al saló d’actes de
l’Ajuntament el migdia del 6 de gener de 1956.
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Annex 6

Carta que el president i el secretari general del Col·legi de Metges de Tarragona,
el 24 de gener de 1956, van enviar a l’alcalde de Vila-seca on li retornaven la
llista (que havien acceptat) dels caps de família que havien decidit igualar-se o
no i amb quin metge.
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Annex 7
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Carta que l’alcalde de Vila-seca va enviar al Cap Provincial de Sanitat de la
província l’onze de Setembre de 1956, on justificava una sèrie de serveis
sanitaris que l’Ajuntament havia encarregat al Dr. Cochs i on també expressava
la seva queixa respecte que el Dr. Punset utilitzés un segell on hi deia Inspección
Municipal de Sanidad-Salou-Tarragona.
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Annex 8

Carta que el Dr. Punset va enviar al president del Col·legi de Metges de
Tarragona el 20 de maig de 1958 anunciant-li que el Dr. Camón ja havia pres
possessió de la plaça i que el Dr. Cochs no pensava marxar de Vila-seca ni deixar
d’exercir la seva funció.
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Annex 9

Carta que el Dr. Punset va enviar al president del Consejo General de Médicos
de España de Madrid el 20 de maig de 1958 anunciant-li que el Dr. Camón ja
havia pres possessió de la plaça i que el Dr. Cochs no pensava marxar de Vilaseca ni deixar d’exercir la seva professió.
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Annex 10
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Carta de l’alcalde de Vila-seca va enviar al Ministre de la Governació de Madrid
el 29 de desembre de 1958, explicant-li els fets i demanant-li que es tragués una
de les dues places titulars i que es mantingués la creació d’una plaça lliure
ocupada pel Dr. Cochs.
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