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Fitxa tècnica 

- Nom: Homenatge al Doctor Josep Trueta. 

- Imatge/s. 

Imatge: http://www.ddgi.cat/escultures/faces/resultats_cerca.jsp [Consultat: 16/06/2019]. 

- Tipologia de lloc de memòria: Monument públic. 

- Situació: 

o Adreça: Avinguda s’Agaró. 

o Municipi: Castell-Platja d’Aro. 

o Comarca: Baix Empordà. 

o Província: Girona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s: Rosa Serra i Puigvert (Vic, 1944) escultora establerta a Olot des de 1950, que 

estudià a l’Escola de Belles Arts. Temàticament se centra en la figura humana. És autora 

de múltiples escultures públiques com el monument a l’Any Internacional del Nen, al 

Vial Sud d’Olot (1981), entre altres. El 2008 rebé la Creu de Sant Jordi. 

- Promotor/s: Caixa de Girona. 

- Data: 1998. 

- Descripció: 

Escultura erigida de granit i d’acer inoxidable, fa set metres d’alçada i pesa nou tones. De perfil 

representa un bisturí; de cara, la flama del catalanisme i de la saviesa. La bola intenta projectar 

la universalitat de Josep Trueta. Recordem que fou un cirurgià especialitzat en el tractament de 

les fractures òssies, exiliat a Anglaterra (1939) i que retornà el 1967 (vegeu una breu biografia al 

“Carrer de Josep Trueta i Raspall (Girona)”). Se situa “a la rotonda de davant el parc d'atraccions 

Màgic Park, a la sortida del poble en direcció a Sant Feliu de Guíxols. L'alcalde de Castell-Platja 

d'Aro i s'Agaró, Joan Giraut, i el president de la Fundació Caixa de Girona, Arcadi Calzada, 

l'inauguraran divendres, a les 9 del vespre” (Lladó, 1998: 27).  

Fou finançada íntegrament per la Caixa de Girona. Josep Trueta, que tenia un gran vincle 

amb la població, conegué personalment l’artista olotina Rosa Serra. Segons informava Bartomeu 

i Planas (1998:10), “Rosa Serra s'ha centrat en una forma simbòlica que representa l'esperit 

d'aquest metge. L'obra representa una flama, de la vitalitat del doctor i té un sentit vertical, que 

representa la rectitud i la seriositat d'aquest personatge, segons ha explicat l'escultora olotina.” 

Al seu torn, el regidor de Turisme de Platja d’Aro, Lluís Moliner, sustentà que dedicar una plaça 

al doctor Josep Trueta responia “a la voluntat de l’Ajuntament de posar noms de personatges 

importants que han estat vinculats estretament a Platja d'Aro, en aquelles places i carrers de la 

nostra vila que abans tenien noms inconcrets”. 

L’agost de 1998, la inauguració esdevingué un acte multitudinari, amb un miler d’assistents, 

en homenatge al doctor Josep Trueta. La filla del traumatòleg, Amèlia Trueta, descobrí 

l’escultura de Rosa Serra (09/08/1998: 3). No obstant això, uns dies més tard, un veí denuncià 

que la placa del monument estava mal col·locada, en un lloc «on els pardals es concentren en 

gran número i dificulta la lectura de la placa». L’alcalde Joan Giraut reconegué que «tothom sap 

que allà s'hi reuneixen els pardals»; tanmateix, «tothom, menys el que va col·locar la placa» 

(04/10/1998: 3). 
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- Altres observacions. 

Josep Trueta està enterrat al cementiri de Santa Cristina d’Aro –però no és un lieux de mémoire 

mèdic tout court, atès que no hi ha cap referència explícita a la medicina. 
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