THOMASA DE SUBIRÀ, Lluís Gonzaga
Metge. Va néixer a Manresa el 3 de novembre de 1885. Cursà la carrera de Medicina a Barcelona on es llicencià el 16
de novembre de 1907. Tres anys més tard, el 1910, obtingué el títol en l’especialitat de medicina interna. Entre 1908 i
1918 residí a Sant Hipòlit de Voltregà, on va ser metge titular.
L’any 1919 va obrir consulta a Torelló, després de cessar com
a metge titular de Sant Hipòlit. L’any 1923 va entrar com a
metge suplent a la Junta Municipal de Sanitat de Torelló, i esdevingué metge titular d’aquest municipi l’any 1926, càrrec
que ocupà fins a l’any 1942. Llavors va traslladar-se a Manresa per exercir d’inspector de sanitat i posteriorment (1945) a
Barcelona per ocupar el càrrec de subdirector de la Residència Francisco Franco de la Seguretat Social, que ostentà fins
al moment de la seva jubilació, l’any 1956. La seva consulta
a Torelló va estar dotada d’aparells de radiodiagnosi moderns
i hi practicava teràpies innovadores com ara l’ozonoteràpia.
Com a metge de la junta de sanitat local va desenvolupar una
destacada activitat en el control i la inspecció dels afers sa-

nitaris de Torelló (vacunacions, safareigs per rentar roba de
malalts infecciosos, sanejament de clavegueres i pous, etc).
L’any 1949, l’Acadèmia de Medicina de Barcelona guardonava amb premi cum laude la seva Topografia mèdica de la
Vall de Torelló, i tots els ajuntaments de la Vall li concediren
una medalla d’or. Va ser membre del Sindicat de Metges de
Catalunya, membre de la Unión Patriótica durant la dictadura
de Primo de Rivera, simpatitzant del catalanisme durant la
Segona República i membre del primer ajuntament franquista de Torelló. Va participar activament en la vida cultural de
Torelló. Col·laborà amb la redacció de La Veu del Ter, va ser
soci d’honor de l’Associació d’Estudis Torellonencs i el seu
llibre de divulgació La Vall de Torelló va guanyar el Premi
Maspons i Camarasa de l’any 1962, dotat amb 15.000 ptes.
Deixà inèdit el treball La casa comte-ducal de Cardona, de la
fabulosa dinastia Folciana. Morí a Barcelona el 31 de juliol
de 1973 als 88 anys d’edat.
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