
Sempre al costat del professional

#COMG120

El Col·legi Oficial de Metges de Girona va 
néixer el 1894 en forma de sindicat i amb 
caràcter pioner: el Sindicat de Metges Gironí va 
ser un dels primers organismes professionals 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.

Des del seu naixement, i un cop superada la 
Guerra Civil, el COMG ha crescut i ha anat 
canviant, 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). 

Paral·lelament, el col·lectiu ha crescut exponen-
cialment i s’ha feminitzat. Avui hi ha més de 
2.800 col·legiats i les metgesses gironines 
representen més del 50% (la primera dona 
col·legiada va ser la Dra. Cecília Marín i 
Gratacós l’any 1929). 

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. 

120 anys al costat del professional

Col·legi Oficial de Metges de Girona C/ Albareda, 3-5 17004  -  Girona (972 20 88 00) www.comg120anys.cat

L'Onyar, amb el pont de les Peixateries velles, 
en una postal de 1914. Col·lecció privada, Girona.

"Puente de Isabel II y calle del Progreso". Postal antiga. 
Col·lecció privada, Girona.

L'Onyar de gom a gom.



PROGRAMA D’ACTES  

Premis Bonastruc ça Porta Jornada de portes obertes

Llibre-homenatge al Doctor Josep Pascual i Prats

Presentació del llibre 
“Centres sanitaris de Girona i província”

JOSEP MARIA MAINAT
Autor del llibre Ciència Optimista, 
productor de televisió i membre de La Trinca

VALENTÍ FUSTER

Moderades pel periodista Josep Puigbó

Cardiòleg i president de la Fundació SHE

 

TONI MASSANÉS Director general de la Fundació Alicia
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Cicle de conferències - col·loqui sobre salut  

En la seva tercera edició, reconeixeran metges o 
equips de metges gironins, per la seva trajectòria 
professional mèdica. 
També es lliuraran les beques Joan Bruguera a la 
formació mèdica que atorga la Fundació Joan 
Bruguera, formada per la Universitat de Girona, 
l’Ajuntament de Girona i el Col·legi Oficial de 
Metges de Girona.
Durant l’acte, també es presentarà un diccionari de 
medicina per nens de la filòloga Rosa Estopà.

El COMG ha reeditat 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. El llibre, que inclou un pròleg de l’actual president del COMG, el Dr. Josep 
Vilaplana, es podrà descarregar a la pàgina web de commemoració de l’aniversari: www.comg120anys.cat 

Els metges col·legiats que vulguin podran recollir un exemplar del llibre a la seu col·legial.

El COMG ha editat un llibre sobre la història dels centres sanitaris de les comarques de Girona. El llibre es 
donarà a conèixer amb motiu de la diada de Sant Jordi de 2018 i també es podrà descarregar a la pàgina 
web de commemoració de l’aniversari: www.comg120anys.cat

Els metges col·legiats que vulguin podran recollir un exemplar del llibre a la seu col·legial.

Als col·legiats i a la societat civil gironina. La 
jornada inclourà una visita a la seu del COMG i un 
piscolabis a la terrassa del COMG, amb vistes a la 
catedral de Girona.

“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 preven-
ció, 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.

“Els hàbits saludables, com a font de vida”
El foment dels hàbits saludables, especialment en la infància, no 
només es basa en 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.

“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.


