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Castellfollit de la Roca 1906 - La Bisbal d’Empordà 1990

La Bisbal d’Empordà 1878 - Barcelona 1933

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat
de Barcelona, després d’haver treballat com a
interna en diferents especialitats a l’Hospital
Clínic, s’establí de ginecòloga a Igualada l’any 1932.

De pare sastre i mare llevadora, estudià primer de
mestra i després medicina, i es graduà el 1904. Va ser
la vuitena dona a llicenciar-se en medicina a Catalunya i la primera a llegir la conferència inaugural d’un
curs al Col·legi de Metges de Barcelona. També va ser
la primera metgessa gironina.

Fotografies cedides per la Galeria de Metges Catalans del Col·legi de Metges de Barcelona: www.galeriametges.cat

Fou la primera dona col·legiada a la demarcació de
Girona que exercí la medicina rural.
La Guerra Civil i un seguit de fets greus i luctuosos
la portaren a fer de metgessa a la Bisbal
d’Empordà, vídua del seu primer marit i amb dos
fills molt petits. La seva excepcionalitat li ve
donada per la tenacitat i la força amb què va saber
superar els nombrosos obstacles que li va parar la
vida. Va haver de mantenir sempre un nivell
altíssim de competència professional i dedicació
als seus malalts en una època en què era quasi
impensable que una dona tirés endavant amb èxit
el complex exercici de la medicina general amb
pocs mitjans i nul suport social.
Per a aquells que la varen conèixer, el record que
perdura és el d’una dona enèrgica i vital, que exercí
de feminista sense haver-ne pronunciat mai el mot
i que repartí generosament tot el que tenia i era.

Plaça Dra. Trinitat Sais Plaja

Es va dedicar principalment a la tocoginecologia i la
pediatria. Va col·laborar en revistes feministes (La
Mujer Moderna, Feminal) amb articles dirigits a la
divulgació sanitària, ja que considerava que la
ignorància, especialment de les dones, en temes de
higiene i puericultura, fomentava la mortalitat
infantil.

El Grup de Dones de La Bisbal, l’any 2007,
després de constatar que als carrers de la vila
els noms de dones eren gairebé inexistents
(amb les excepcions dels noms d’Adela Trayter i
Trinitat Aldrich) va plantejar a l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament una llista de noms per tal de
corregir aquesta situació.

Participà en l’organització de diversos congressos,
entre els quals cal destacar el Primer Congrés
Espanyol de la Tuberculosi. La seva activitat pràctica, lligada a la capacitat divulgativa, va fer que fos
sovint convidada per diverses institucions a impartir cursos o conferències sobre previsió sanitària.
Va ser també cap dels serveis assistencials en el
Centre Catalanista Doctor Robert i va atendre allà
nombrosos nens i mares del barri del Raval de
Barcelona.

Avui celebrem que, després d’haver aconseguit un parc 8 de març i una altra plaça en
record d’Isabel Vilà (2009), tornem a
trobar-nos per inaugurar dos espais concorreguts que portaran a partir d’ara el nom de
dues dones que es mereixen el nostre
reconeixement: el de la Dra. Casaponsa, que
exercí molts anys la seva professió en la nostra
vila, i el de la Dra. Trinitat Sais, bisbalenca
d’origen, tot i que va exercir la seva professió a
Barcelona.

Va morir a Barcelona, de forma sobtada, als
cinquanta–cinc anys (octubre de 1933), després
d’una vida molt activa professionalment, la qual cosa
ens permet afirmar que va ser una de les primeres
metgesses catalanes amb més activitat professional.

Desitgem que continuï aquesta dinàmica, que
sembla garantida per la constitució, en l’àmbit
municipal, d’una comissió de nomenclàtor,
que vetllarà per la paritat de noms en els
nostres carrers.

