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DR. ROC PIFARRÉ I FLOREJACHS 

Fons Dr. Roc Pifarré i Florejachs 

Consulta: Biblioteca de Ciències de la Salut 

Data d'ingrés: juny 2016 

Procedència del fons: Donació de la Sra. Teresa Carmen Ribalta i Pujol, vídua del Dr. 

Roc Pifarré i Florejachs el 9 de juny del 2016. 

DESCRIPCIÓ DEL FONS 

Documentació personal: fotos, correspondència, manuscrit de les seves memòries, títols 

i reconeixements. 

Documentació professional: diapositives, separates d’articles propis i de col·legues de 

professió, transparències, cor de silicona i vàlvules de plàstic.   

Biblioteca personal: monografies de la seva biblioteca personal i llibres on consta la seva 

autoria i/o col.laboració. 

 Anys del fons: 1960-2010. 

 

BIOGRAFIA 

Va ser metge cardiòleg i professor emèrit de cirurgia cardiovascular i toràcica al Centre 

Mèdic de la Universitat de Loiola Stritch a Maywood, Illinois (Estats Units). Va ser pioner en 

les operacions coronàries i fou reconegut com un dels millors cirurgians a nivell mundial. 

Fou cap del departament de cirurgia toràcica i cardiopulmonar del Loiola University Medical 

Center de Chicago, des d'on va impulsar el desenvolupament de la cirurgia cardíaca. 

Va cursar estudis de medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 1953. 

Després, es traslladà als EUA, on va ampliar estudis a la Georgetown University de 

Washington i a la MacGill University de Montreal. 

Va ser professor de la Stritch School of Medicine des de 1969 fins al 1996, any en què es 

va retirar i va esdevenir professor emèrit. Es calcula que sota la seva direcció es van fer a 

Loiola uns 25.000 tractaments cardíacs. 



L’any 1972 va ser el primer cirurgià del món a operar enmig d’una crisi cardíaca amb 

òptims resultats. Aviat es va estendre el seu èxit i altres cirurgians ho van aplicar als seus 

pacients. 

Va obtenir diferents reconeixements al llarg de la seva carrera professional, dels que cal 

destacar el Stritch Gold Medal, obtinguda el 1982, a nivell internacional i a nivell de 

Catalunya va ser guardonat amb: 

 

- el 1991, Lleidatà Exemplar. 

- El 1993 va ser Col·legiat d’Honor del Col·legi de Metges de Lleida. 

- la Creu de Sant Jordi l’any 1995. 

- Medalla d’Or de la Ciutat de Lleida, al mèrit Científic, l’any 1997. 

- Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida, el 28 d’abril de 1999. 

- el 2001 va rebre el Premi Joan d’Alós, premi que concedeix anualment el Centre 

Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, per la seva aportació a aquesta matèria. 

- i el 2009, el I Premi Internacional Ciutat de Lleida. 

El doctor Roc Pifarré és president honorífic vitalici de la Fundació Roc Pifarré-IRB Lleida, 

constituïda el setembre de 1993 a Lleida. 

Va morir el 22 de juny de 2010 a Barcelona. 

 

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 

1. ROC PIFARRÉ - DOCUMENTACIÓ PERSONAL           

1. Documentació personal (títols, fotos, currículum)       

2. Correspondència 

3. Escrits “In memoriam”                                               

2. BIBLIOTECA I PUBLICACIONS 

1. Publicacions pròpies (llibres i separates) 

2. Material de treball (textos, radiografies...) 

3. Conferències i Congressos (textos, làmines, diapositives) 

4. Biblioteca personal 

5. Publicacions i separates d’altres autors 



3. MENCIONS, HOMENATGES I PREMIS 

1. Premi Ciutat de Lleida 

2. Doctor Honoris Causa UdL 

3. Lleidatà de l’any 

4. Altres (Joan d’Alòs, Creu de Sant Jordi...) 

4. MISCEL·LÀNIA  

1. Objectes 

2. Recull de premsa biogràfic 

 

 

 

  

                  


