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Zenobita edicions s’afegeix a la celebració dels 750 
anys de l’hospital de Sant Andreu amb la publicació 
d’un llibre commemoratiu 
 

L’editorial, per encàrrec de la Fundació Sociosanitària del Bages, 
publica un llibre sobre la història de l’hospital des de l’època medieval 
fins al temps actual 
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Zenobita edicions, per encàrrec de la Fundació Sociosanitària del Bages, publica Un 

hospital de 750 anys, una síntesi divulgativa de la història de l’Hospital de Sant Andreu 

(1260-2010). El text se centra en analitzar els més de 750 anys de trajectòria de 



Informació de premsa 31 
març del 2011 

l’hospital i explica l’evolució del personal que hi ha estat vinculat, el tipus de malalts 

que s’hi han atès, l’economia de la institució, entre altres aspectes. 

 

El llibre conté 10 capítols, incloent-hi annexos i bibliografia, escrits per Marc Torras i 

Serra, a excepció del capítol 8 i els annexos, que han estat elaborats per Francesc 

Domènech, Alba Oms i Manel Valls. 

 

En el primer capítol, “L’hospital medieval” s’expliquen els inicis de l’hospital l’any 

1260 i es fa un repàs dels altres centres que hi van haver a Manresa durant l’edat 

mitjana. En el capítol “L’hospital a l’època moderna i contemporània” es repassa 

l’evolució del centre entre els segles XIX i XX, i també es fa un repàs pels altres 

hospitals que hi havia en aquell moment. 

 

Els següents tres capítols, “L’economia de l’hospital”, “El personal de l’hospital” i 

“L’assistència als interns i als malalts”, estan dedicats als aspectes interns, i els 

capítols 6 i 7, “l’església de Sant Andreu” i “L’edifici de l’hospital”, tracten sobre la 

història d’aquestes dues instal·lacions. Finalment, l’últim capítol està dedicat 

exclusivament a “L’hospital actual”. 

 
Per a escriure “Un hospital de 750 anys” s’han utilitzat la bibliografia sobre el tema i 

la documentació que es conserva a l’antic arxiu de l’establiment, l’actual fons de 

l’Hospital de Sant Andreu, de l’Arxiu Comarcal del Bages. 

 

 

 

 

 

L’acte de presentació del llibre tindrà lloc el dilluns dia 14 de març,  
a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu. 


