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Fitxa tècnica 

- Nom: Carrer de Joan Torró i Cabratosa. 

- Imatge/s. 

 

Imatge: Lluís Coromina Verdaguer [14/08/2018]. 

- Tipologia de lloc de memòria: Nomenclàtor de via pública. 

- Situació: 

o Adreça: Carrer de Joan Torró i Cabratosa. 

o Municipi: Girona. 

o Comarca: Gironès. 

o Província: Girona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s.  

- Promotor/s: Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya. 

- Data: 11 de juliol de 1989. 

- Descripció: 

L’11 de juliol de 1989 el ple decidí “designar amb el nom de Doctor Joan Torró i Cabratosa el 

carrer que passa per davant el Parc dels Bombers i en el tram que va des de l’autopista A-7 fins 

enllaçar amb el carrer d’Alacant”. Ara bé, la “denominació de carrer” hom ha de saber que és 

fruit de “l’accident en acte de servei d’un dels helicòpters de la Direcció General de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i Salvaments de Catalunya, va produir la mort dels seus tres ocupants, i entre 

ells, la del Doctor Joan Torró i Cabratosa. / La mort d’aquest reconegut professional ha motivat 

que des del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya, s’hagi 

demanat a aquest Ajuntament l’assignació del nom d’aquest Doctor al Carrer que passa per 

davant el Parc de Bombers. / Aquest Ajuntament fa pròpia la petició i prèvia la informació 

esmentada sobre la personalitat del Doctor Joan Torró i Cabratosa, que el fa mereixedor 

d’aquesta designació, i d’acord amb les atribucions que té l’Ajuntament per establir la 

nomenclatura dels seus carrers” (AMGi, Actes del Ple Municipal, 11/07/1989, f. 217).  

Abans que s’aprovés per unanimitat, la Sra. Arany intervingué amb les següents paraules: 

“el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya va fer la proposta de 

donar al carrer que passa per davant del Parc de Bombers, el nom del Dr. Joan Torró i Cabratosa 

que, com tots recordarem, va morir en circumstàncies prou desgraciades, no fa gaire temps. 

Aleshores, no només per aquest motiu, sinó també per la personalitat del Dr. Torró, ens va 

semblar adient recollir la proposta i portar-la a l’aprovació d’aquest Ple” (AMGi, Actes del Ple 
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Municipal, 11/07/1989, f. 217). Metge que morí en un accident d’helicòpter durant una operació 

dels bombers (1989), afeccionat a la natura, eminentment a la geologia i l’espeleologia.  

Mentre estudiava a l’Institut Jaume Vicens Vives, es vinculà al grup iniciador del Museu de 

Montgrí i del Baix Ter i col·laborà en la recerca arqueològica al Montgrí de coves com el Cau del 

Duc o el Camp de la Gruta, entre altres. Durant l’etapa de batxiller arribà a excavar a la cova de 

Nazaret (a prop de Niça) on feien recerques arqueològiques dirigides pel famós arqueòleg, 

paleontòleg i prehistoriador francès Henry de Lumley –del qual en destaquen les troballes a la 

Cova de l’Aragó (Talteüll) o la direcció del Muséum national d’histoire naturalle (1994-1999). En 

el moment de la seva mort estava estudiant –en col·laboració amb l’Institut de Paleontologia de 

Sabadell– quatre jaciments paleontològics que descobrí al Montgrí.  

Estudià Medicina a Barcelona (1975-1981), moment en el qual també es comprometé amb 

el moviment d’estudiants cristians o la Marxa per la Llibertat (vegeu: Colom, Castro, 1977; 

Calvet, Luján, 2016), i manifestacions democràtiques d’aquesta índole. S’especialitzà en digestiu 

i neurologia. Durant dos anys treballà a l’Hospital Provincial de Santa Caterina (Girona) en el 

departament de medicina interna. Féu substitucions a Salt, a Palafrugell i a vegades a Palamós i 

a Sant Feliu. Féu revisions mèdiques per al Servei de Bombers de la Generalitat a la demarcació 

de Girona, fins que el 1983 es dedicà professionalment de manera exclusiva a la tasca de metge 

del Servei de Bombers. 
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- Altres observacions. 

Fou distingit per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí amb la Medalla del Montgrí (1989) i pel 

Ministeri d’Interior amb la Medalla d’Or amb distintiu vermell de Protecció Civil. El Museu de la 

Mediterrània de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter 

anualment convoquen les Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa per potenciar la recerca en 

el territori del massís del Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter (vegeu: 

https://www.museudelamediterrania.cat/museu-de-la-mediterrania/1-noticies-museu/513-

beques-joan-torro-i-cabratosa-la-recerca-al-territori.html [Consulta: 16/06/2019]).  
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