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120 anys al costat del professional

DE SINDICAT A COL·LEGI

El Col·legi Oficial de Metges de Girona va néixer per 
defensar els interessos dels professionals mèdics de 
les comarques gironines i per contribuir a la millora 
de la salut comunitària. Ho va fer en forma de 
sindicat i amb caràcter pioner. 

El 1894 es va crear el Sindicat de Metges Gironí, el 
primer organisme professional de caràcter mèdic 
de l’estat espanyol. 

Quatre anys més tard, com a conseqüència de la 
instauració obligatòria de la col·legiació mèdica, el 
18 de juliol de 1898, va tenir lloc a Girona la Reunió 
General Extraordinària del Sindicat de Metges 
Gironí que va passar a anomenar-se Col·legi Oficial 
de Metges de Girona.

DEPURACIÓ DELS METGES 
DURANT LA GUERRA 

Durant la Guerra Civil, el col·lectiu mèdic també va 
patir, com el conjunt de la societat, el rigor 
repressiu de l’època. Alguns metges van ser 
detinguts i empresonats, d’altres, fins i tot 
afusellats. 

El llibre “Depuració de la conducta política i social 
dels metges gironins”, del Dr. Francesc Xavier 
Carreras, editat pel COMG, repassa la història del 
període comprès entre el 1939 i el 1946, i inclou 
una relació detallada dels metges represaliats.



120 anys al costat del professional

EVOLUCIONANT AMB LA 
SOCIETAT I LA PROFESSIÓ

Des del seu naixement, i un cop superada la 
guerra, el COMG ha crescut i ha anat canviant, en 
diversos aspectes, igual que ha anat evolucionant 
la societat i, especialment, la professió mèdica. 

Al llarg del segle XX i part del XXI, la facilitat 
d’accés i equitat a la salut, la tecnificació de la 
medicina, una concepció més global del pacient i 
l’augment de l’esperança i qualitat de vida han 
portat al COMG a incorporar nous serveis pels 
metges, com els serveis jurídics i de 
responsabilitat civil, la formació continuada, les 
relacions amb  la Universitat de Girona i a la seva 
facultat de medicina, i, també, a oferir als seus 
col·legiats programes com el de protecció social 
(PPS) o el d’atenció al metge malalt (PAIMM). 

AUGMENT I FEMINITZACIÓ 
DEL COL·LECTIU

Paral·lelament, el col·lectiu de col·legiats ha crescut 
exponencialment fins als més de 2.800 actuals. 
També s’ha feminitzat àmpliament. 

El 1898 no hi havia cap dona col·legiada (la primera 
va ser la Dra. Cecília Marín  i Gratacós l’any 1929), 
mentre que, avui, les metgesses gironines 
representen més del 50% del col·lectiu. 

Fotografia de la Dra. 
Cecília Marín a 
l’estany de Banyoles, 
c.1947 
M Cecília Valls 
Marín | Galeria de 
Metges Catalans



120 anys al costat del professional

13 PRESIDENTS

L’entitat ha canviat la seva seu en diverses ocasions dins la ciutat de Girona i ha 
tingut 13 presidents. El primer, el Dr. Josep Pascual i Prats, va tenir un paper 
decisiu en el seu naixement i va ocupar durant 25 anys la presidència de l’entitat, 
del 1898 al 1923. 

Els mandats dels presidents del Col·legi de Metges de Girona se sotmeten a votació 
cada 4 anys.

Dr. Josep Ametller i Vinyas 1894-1898

Dr. Josep Pascual i Prats 1898-1923

Dr. Francesc Coll i Turbau 1923-1932

Dr. Josep Maria Riera i Pau 1932-1946

Dr. Ramon Sambola i Casanovas 1946-1963

Dr. Francesc López i Alumà 1964-1970

Dr. Albert Caselles i Condom 1970-1976

Dr. Josep Maria Nolla i Penedès 1976-1982

Dr. Lluís Fina i Puig 1982-1986

Dr. Armelo Vidal i Ferriol 1986-1992

Dr. Albert Casellas i Condom 1992-1998

Dr. Eudald Bonet i Bonet 1998-2010

Dr. Benjamí Pallarès i Oro 2010-2014

Dr. Josep Vilaplana i Birba 2014-actualitat

Dr. Josep Pascual i Prats, primer president

del Col·legi Oficial de Metges de Girona



120 anys al costat del professional

DEFENSAR LA PROFESSIÓ I 
CONTRIBUIR A LA SALUT 
CIUTADANA

Actualment, el COMG manté viu l’objectiu que el 
va fer néixer, el de defensar la professió mèdica i 
contribuir a la millora de la salut de la ciutadania. 

Des de 2014, l’entitat està presidida pel Dr. Josep 
Vilaplana i Birba.



Actes previstos

CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI SOBRE SALUT

Diverses mirades divulgatives sobre la salut a càrrec de  Josep Maria Mainat, Valentí Fuster i Toni Massanés, 
dirigides a metges i al públic en general, moderades pel periodista Josep Puigbó. 

JOSEP MARIA MAINAT

Productor de televisió i membre del grup musical La Trinca (1969-1989), és
autor del llibre “Ciència optimista”, un compendi entretingut, però rigorosament
documentat, del paper de la ciència i la tecnologia en la societat actual però, 
sobretot, de com revolucionaran la vida en un futur no molt llunyà.

“Medicina i tecnologia, una revolució imparable”

La medicina i la tecnologia aniran cada cop més de la mà per revolucionar 
l’atenció sanitària, millorant exponencialment la prevenció, la diagnosi i la cura 
de les malalties i, per tant, l’esperança de vida saludable. Josep Maria Mainat
posa la ciència i la tecnologia a l’abast de tothom d’una manera amena, 
entretinguda i, sobretot, molt optimista.

Dia: dijous, 25 de gener de 
2018
Hora: 19.00

Lloc: Espai Caixa 
(Plaça Poeta Marquina, 10. 

Girona)



Actes previstos

CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI SOBRE SALUT

Diverses mirades divulgatives sobre la salut a càrrec de  Josep Maria Mainat, Valentí Fuster i Toni Massanés, 
dirigides a metges i al públic en general, moderades pel periodista Josep Puigbó. 

VALENTÍ FUSTER

El cardiòleg Valentí Fuster compagina, actualment, les seves funcions de 
director general del CNIC (Centre Nacional d’Investigacions
Cardiovasculars) a Madrid, amb la direcció de l’institut cardiovascular de 
l’Hospital Mount Sinai de Nova York i la presidència de la Fundació Privada 
SHE (Science for Health and Education).

“Els hàbits saludables, com a font de vida”

El foment dels hàbits saludables, especialment en la infància, no només es 
basa a seguir una bona alimentació i en fer exercici físic, sinó que també 
inclou una bona gestió de les emocions i un bon coneixement del propi cos.  
El doctor Valentí Fuster i la Fundació SHE treballen per promoure i fomentar 
aquests hàbits, a través de recerca bàsica i clínica, que transmeten, després, 

per mitjà de la comunicació i l’educació a la població.

Dia: dijous, 8 de febrer de 2018

Hora: 20.00
Lloc: Espai Caixa 

(Plaça Poeta Marquina, 10. Girona)



Actes previstos

CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI SOBRE SALUT

Diverses mirades divulgatives sobre la salut a càrrec de  Josep Maria Mainat, Valentí Fuster i Toni Massanés, 
dirigides a metges i al públic en general, moderades pel periodista Josep Puigbó. 

TONI MASSANÉS

És director de la Fundació Alícia (ALImentació i ciènCI), un centre dedicat a la 
innovació tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració
del patrimoni agroalimentari.  Diplomat en cuina a Barcelona i Tolosa de 
Llenguadoc, s’ha dedicat a la docència, l’escriptura, el periodisme i la recerca i és
investigador de l’Observatori de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona 
(Odela). Aquest 2017, ha estat guardonat amb un dels Premis Ciutat de 
Barcelona per la seva tasca com a divulgador gastrònom. 

“Menjar, plaer i salut”

La introducció del coneixement científic a la cuina ha permès crear plats que, a 
banda de satisfer el plaer de menjar, també aporten beneficis per a la salut. La 
gana, o menjar compulsivament, formen part d’un sistema d’emocions complex i 
dinàmic del qual, a vegades, no en som del tot conscients, i que fa necessari
buscar l’equilibri en la ingesta d’aliments. Toni Massanés fa aflorar mites i 
evidències científiques al voltant de l’alimentació i dona alguns consells pràctics
per fomentar la salut en la cuina del dia a dia.

Dia: dijous, 22 de març de 
2018

Hora: 19.00
Lloc: Espai Caixa 
(Plaça Poeta Marquina, 10. 

Girona)



Actes previstos

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“CENTRES SANITARIS DE GIRONA 
I PROVÍNCIA”

El COMG editarà un llibre sobre la història dels centres 
sanitaris de les comarques de Girona, des del segle XVII fins
l’actualitat. Alguns d’aquests centres encara estan actius
avui, i tots han tingut un paper destacat en l’evolució de la 
medicina a casa nostra. 

El llibre es donarà a conèixer amb motiu de la diada de Sant
Jordi de 2018.

Es podrà descarregar a la pàgina web del 120è aniversari del 
COMG: www.comg120anys.cat

Davant del nou edifici de l’hospital Trueta. 

Any 1995. Foto : Josep Hors Comas 



Actes previstos

LLIBRE-HOMENATGE AL DOCTOR 
JOSEP PASCUAL I PRATS

El COMG reeditarà el llibre biogràfic del doctor Josep Pascual i 
Prats, el primer president del Col·legi Oficial de Metges de Girona.

Pascual i Prats va ser l’impulsor del naixement de l’entitat i va 
liderar el col·lectiu mèdic a la demarcació durant 25 anys, del 
1989 fins el 1923.

El llibre, que inclourà un pròleg de l’actual president del COMG, el 
Dr. Josep Vilaplana, es repartirà entre els metges col·legiats. 

També estarà disponible al web del 120è aniversari de l’entitat: 
www.comg120anys.cat.



Actes previstos

PREMIS  BONASTRUC ÇA PORTA

Els premis Bonstruc ça Porta del Col·legi Oficial de Metges
de Girona a la trajectòria professional mèdica reconeixeran, 
en la seva tercera edició, tres metges o equips de metges
gironins que hagin destacat durant l’any.

També es lliuraran les beques Joan Bruguera a la formació
mèdica. 

Durant l’acte també es presentarà un diccionari de 
medicina per nens de la filòloga Rosa Estopà.

Dia: dijous, 17 de maig de 2018

Hora: 19.00
Lloc: Espai Caixa

(Plaça Poeta Marquina, 10. Girona)



Actes previstos

JORNADA DE PORTES OBERTES

La jornada de portes obertes a la seu del COMG, no només serà
oberta als col·legiats, com fins ara, sinó també a la societat civil 
gironina. 

Amb aquesta edició, el Col·legi Oficial de Metges de Girona vol
mostrar la seva voluntat d’obrir-se als ciutadans, amb una 
visita a la seva seu col·legial, situada al carrer Albereda, al 
centre de Girona. 

La jornada inclourà un piscolabis a la terrassa del COMG, amb
vistes a la catedral de Girona.

Dia: dijous, 17 de maig de 2018

Hora: de 12.00 a 18.00

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Girona

(C/ Albereda, 3-5. Girona)



Plataforma de difusió del 120è aniversari

PÀGINA WEB ESPECÍFICA

El COMG ha creat una pàgina web específica del 120è aniversari: www.comg120anys.cat.  A aquesta pàgina s’hi 
podrà accedir des del web del COMG (www.comg.cat) o, directament, des del nou domini. 

L’objectiu és posar la informació a l’abast dels col·legiats però també facilitar que la resta de ciutadans puguin 
accedir directament als actes previstos sense haver de navegar entre tota la informació que hi ha al web del COMG, 
més dirigida als metges col·legiats.

Amb els actes previstos, el COMG pretén consolidar el vincle amb els metges i obrir-se encara més a la societat. Per 
això, el programa inclou actes dirigits als dos col·lectius i s’han definit dos itineraris diferents per accedir al web 
de l’aniversari. 



Per a més informació: 
Col·legi Oficial de Metges de Girona
972 20 88 00


