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D’esquerra a dreta: Sra. Pilar Navarro (mestra), Sra. Olga Sedó, Dr. Josep Maria, Sra. Maria Lluïsa Huguet, Dr. Emili, Sr. Rafael Fernández (governador) i Dr. Salvador.

En la sessió del 25 d’agost de 1967, la corporació municipal, presidida per l’Alcalde Sr.
Agustí Margalef, va aprovar per unanimitat
homenatjar els Drs. Salvador, Emili i Josep
M. Gil Vernet, “... honra de Vandellòs y por
la gratitud y cariño que todos los vecinos
sienten hacia ellos”. S’acordà nomenar-los
fills predilectes de Vandellòs i col·locar una
placa “en la que conste tal distinción en la
fachada de la casa donde nacieron”.
En la sessió del dia 7 de setembre, es va
concretar de celebrar l’acte d’homenatge
el dia de la Festa Major i de fer l’encàrrec
de la placa commemorativa que en deixaria
constància.
De fet, la persona que ho havia promogut i
que, juntament amb l’alcalde, es va fer càrrec de l’organització d’aquest acte, fou en
Josep Gil Castellví “Santo”, que aleshores
era regidor de l’Ajuntament.
El dia 26 de setembre, diada dels patrons
de la vila, els sants metges Cosme i Damià,
a la sortida de la missa major, es va celebrar l’homenatge a la plaça de Baix amb
l’assistència de tot el poble i dels homenatjats amb les seves famílies. Van presidir
l’acte les principals autoritats provincials: el
governador, Rafael Fernández; el president
de la Diputació, doctor Federico Gerona i
el Cap provincial de sanitat, doctor Bardají. Després dels parlaments corresponents,
es va descobrir la placa commemorativa a
la façana de ca la Torre, la casa pairal dels
doctors Gil Vernet.
En aquell moment, en plena època franquista, l’Ajuntament va intentar posar el
nom dels Drs. Gil Vernet a la plaça de Baix,
que aleshores era la plaça de José Antonio,
cosa que no va ser possible fins després de
la mort del dictador. Cal destacar, però, que
el pergamí que l’Ajuntament va lliurar a cadascun dels homenatjats estava escrit en
un català molt pulcre. ”La Corporació en
ple de la vila de Vandellòs, el 25 d’agost
proppassat, va prendre l’acord de nomenar (Salvador, Emili o Josep Maria) fill predilecte d’aquesta localitat. Motiva l’acord,
en primer lloc, el fet d’haver tingut lloc ací
el seu naixement físic; segonament, la seva
projecció mundial com a eminent (uròleg o
tocòleg); i, tercerament, el clam dels veïns

que de temps ençà reiteraven llur interès a
honorar degudament un fill de la vila tan
estimat”.
No és possible en els límits d’aquest article
assenyalar, mínimament, els mèrits professionals dels doctors homenatjats (docència,
investigació, publicacions, ressò internacional, etc.) En faré una breu pinzellada.
El Dr. Salvador Gil Vernet (Vandellòs 1892,
Barcelona 1987), l’any 1915, obtingué la
llicenciatura en Medicina amb qualificació
d’excel·lent. El 1919 va llegir la tesi doctoral i el 1926 guanyà per oposició la càtedra
d’Anatomia de la Universitat de Salamanca. L’any 1928 obté, per concurs, la càtedra
d’Anatomia de la Universitat de Barcelona.
Gran investigador, la seva obra cabdal Patologia urogenital, encara en l’actualitat,
continua sent de referència a nivell mundial. Va ser reconegut amb nombroses distincions: president de la Societat Internacional
d’Urologia (1967-1973), president Honorari de l’Associació Espanyola de Medicina
i Acadèmic d’Honor de la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina.

D’equerra a dreta: Sr. Pablo Serrano, Sr. Agustí Margalef (alcalde), Dr. Federico Gerona
(president Diputació), Dr. Josep Maria, Dr. Emili, Sr. Rafael Fernández i Dr. Salvador.

urològica. Pioner en els trasplantaments de
ronyó, pàncrees i testicle. Gran investigador, autor de 180 publicacions, més de 400
comunicacions en congressos nacionals i
internacionals, director de cursos internacionals d’urologia i trasplantaments, etc.

El Dr. Salvador es va casar amb la Mercè Vila amb la qual va tenir dos fills: el Salvador
i el Josep Maria; ambdós van cursar la carrera de Medicina.
L’altre homenatjat, germà de l’anterior, era
l’Emili Gil Vernet (Vandellòs 1905, Barcelona 1970). Es llicencià en Medicina l’any
1928 amb la qualificació d’excel·lent. Obtingué el grau de doctor a la Universitat de
Madrid (1932) i va ampliar estudis com a
becari a Berlín. Fou catedràtic d’Obstetrícia
i Ginecologia de la Universitat de Barcelona (1958), on dugué a terme una valuosa
tasca d’investigació i de publicacions. El Dr.
Emili va ser president de l’Associació Espanyola de Ginecologia i director de l’Escola
Professional de Ginecologia i participà en
nombrosos congressos.
Casat amb la Maria Lluïsa Huguet, el matrimoni va tenir cinc fills: l’Emili, en Lluís,
en Josep M., la M. dels Àngels i l’Ignasi.
Els quatre fills barons són, en l’actualitat,
destacats professionals de la Medicina en
les seves respectives especialitats. La filla va
cursar estudis de Dret.

Seria interminable la llista d’institucions
científiques de les quals forma part i els
reconeixements que ha rebut a nivell nacional i internacional: Premi Nacional de
Cirurgia, vicepresident de la Societat Internacional d’Urologia, president d’honor
de l’Associació Espanyola d’Urologia, Acadèmic de número de la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina (2008). L’any 2009
la Societat Internacional d’Urologia li va
concedir el premi “distinció a tota una carrera” a Shangai (Xina)
D’esquerra a dreta: Dr. Bardají, Pablo Serrano (secretari), Dr. Emili, Dr. Josep Maria.

El tercer homenatjat, Josep Maria Gil-Vernet Vila (Barcelona 1922), fill del Dr. Salvador, es llicencià en Medicina l’any 1947 i
es doctorà a la universitat de Madrid, l’any
1951. Catedràtic extraordinari d’Urologia,
1973, ha estat director de l’Escola Professional d’Urologia i sotsrector de la Universitat de Barcelona.
Referent mundial per les seves nombroses aportacions en el camp de la tècnica

Està casat amb l’Olga Sedó. Dos dels seus
fills, en Josep M. i l’Alfredo també són
eminents uròlegs.
És notori l’agraïment que els veïns del municipi senten envers la nissaga dels doctors Gil Vernet, tant pels homenatjats com
pels seus descendents, per l’ajut savi i desinteressat que sempre han rebut de part
d’ells en acudir a les seves consultes professionals.
Joan M. Vernet i Borràs
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