DOSSIER INFORMATIU
PREMIS BONASTRUC ÇA PORTA

Premis del Col·legi Oficial de Metges de Girona
a la trajectòria professional mèdica

ELS PREMIS

QUÈ ELS FA SINGULARS?
Els Premis Bonastruc ça Porta són els primers premis que entrega
el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i que s’adrecen
exclusivament als professionals gironins.
S’atorguen tres premis de la mateixa categoria, tots ells a la
trajectòria professional mèdica. Volen reconèixer la trajectòria de
metges o equips de metges gironins que hagin excel·lit en el camp
de la medicina.
Els premis posen un especial èmfasi en el reconeixement d’equips
assistencials, per subratllar la importància del treball en equip, i
de professionals mèdics amb una llarga trajectòria, per retre‘ls un
homenatge a una vida dedicada a la medicina.
La intenció és consolidar els premis i celebrar-los anualment el
mes de maig, coincidint amb la jornada de portes obertes que el
COMG celebra anualment en el context d’un certamen molt arrelat
al territori que reflecteix l’esclat de la primavera, el Girona Temps
de Flors.

Segell personal de Bonastruc ça Porta
trobat prop d’Acre (Palestina). Se’n pot
veure una còpia al Museu d’Història dels
Jueus de Girona.

ELS PREMIS

RECULLEN LA TRADICIÓ
DEL COL·LEGIAT D’HONOR
Fins ara el COMG no havia tingut cap premi propi que
es lliurés en forma de guardó.
Amb una voluntat de reconeixement similar a la dels
premis Bonastruc ça Porta, el COMG havia concedit el
títol de Col·legiat d’Honor o de Mèrit a personalitats
properes a la institució o que haguessin contribuït
d’alguna manera al bé del Col·legi.
Des del 1983 que el COMG ha atorgat les distincions
d’Honor o de Mèrit, per exemple a l’exalcalde de
Girona, Joaquim Nadal. Els Col·legiats d’Honor o de
Mèrit no havien de ser necessàriament metges ni
col·legiats.

CENTRATS EN EL
TALENT GIRONÍ
Els Premis Bonastruc ça Porta es centren en el talent
mèdic de les comarques gironines.
El 2004 els quatre col·legis de metges catalans van
començar a entregar conjuntament els Premis a
l’Excel·lència Professional, uns guardons que
reconeixien, en diferents camps, els metges de cada
demarcació que havien destacat durant l’any per la
seva activitat professional.
Avui encara es lliuren els Premis a l’Excel·lència
Professional però, al llarg d’aquests 12 anys de vida
dels guardons, el seu abast s’ha anat acotant a la
demarcació de Barcelona.

EL NOM DELS PREMIS

QUI ERA
BONASTRUC ÇA PORTA?
Contemporani dels segles XII i XIII, Bonastruc ça Porta va ser el
primer gran metge de Girona.
Va néixer a Girona el 1194 i va morir a Acre (Palestina) el 1270.
Va ser molt conegut per la seva vessant filosòfica i cabalista
dins la religió jueva. De fet, va ser el membre més il·lustre i
prestigiós del cercle cabalista de Girona.
La seva vida i la seva obra es poden seguir al Museu d’Història
dels Jueus de la ciutat i a l’Institut d’Estudis Nahmànides,
ambdós situats al centre que precisament porta el nom
d’aquest metge jueu il·lustre: el Centre Bonastruc ça Porta de
Girona.
El nom dels premis té una forta connexió amb la medicina i les
comarques gironines. El personatge de Bonastruc ça Porta ha
inspirat els valors dels premis.

Bonastruc ça Porta és el nom cristià de
Rabí Mossè ben Nahman, abreujat com
RAMBAN. També va ser conegut com “el
Mestre de Girona” o com Nahmánides.

EL NOM DELS PREMIS

BONASTRUC ÇA PORTA
(LA FIGURA – S. XIII)

BONASTRUC ÇA PORTA
(ELS PREMIS – S. XXI)
Vocació i adaptació.

Amplitud de mires.
La pràctica de la Medicina li va permetre guanyar-se el
pa però també va estudiar Filosofia i va destacar en
l’estudi del Talmud i de la càbala, la filosofia pròpia del
judaisme medieval.

El metge és un professional mèdic en formació
continua i amb una gran capacitat d’interpretació i
adaptació als canvis que viu la pròpia societat. Els
guardons volen premiar la vocació assistencial dels
metges gironins durant la seva trajectòria.

Formació i mestratge.
Els pocs escrits que s’han trobat parlen del seu prestigi
com a metge dins la Casa Reial de Jaume I, la seva
capacitat de llegir llibres i formar-se al mateix temps
que formà a tots els metges de Girona de l’època i
tingué influències amb els de les rodalies.

Coneixement i empatia.

Personalitat ferma.
Va protagonitzar dues disputes destacades per
defensar la religió jueva a conseqüència de les quals va
optar per l’autoexili a Palestina, deixant la família a
Girona.

Compromís

El metge d’avui ha d’estar ben connectat amb el
darrer coneixement i amb la societat per poder-ne
afrontar tots els seus desafiaments. Els premis volen
subratllar l’esperit de superació diari dels metges.

Tot i patir contínues retallades pressuposatàries i
salarials, els metges han demostrat, amb escreix, el
seu compromís cap a la professió i els ciutadans. Els
premis volen reconèixer l’esforç continu del col·lectiu.

EL GUARDÓ

PECES ÚNIQUES
Els tres guardons dels premis són tres peces úniques i
han estat dissenyades específicament per a l’ocasió.
Inspirats en el logotip del Col·legi Oficial de Metges de
Girona, que inclou les sigles COMG i la serp que
representa les ciències de la salut, l’obra està feta d’acer
inoxidable per la placa i silueta de les sigles COMG,
bronze per l’elaboració de la serp i porcelànic amb
textura de fusta per definir el peu de l’estructura.
És una obra de l’artista figuerenc David Anson.

L’ARTISTA

UN ESCULTOR FIGUERENC
David Anson i Garriga, nascut a Figueres el 1973, és
tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arts
Aplicades a l’escultura. La seva obra es caracteritza
per les formes arrodonides i amables on barreja,
d’una manera harmoniosa, diferents tipus de
materials i acabats.
Tot i que la seva obra és majoritàriament de petit i
mitjà format, en destaca una escultura de grans
dimensions: Esperit teatral de Figueres. Feta de
bronze i situada als jardins Puig Pujades de
Figueres, commemora el teatre a la ciutat de
Figueres.

EL JURAT
El Jurat dels I Premis Bonastruc ça Porta el forma la Junta del Col·legi Oficial de Metges de Girona.

Dr. Josep Vilaplana
President del COMG i del jurat dels Premis Bonastruc ça Porta.
Anestesiòleg a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Dra. Pepi Miró
Vicepresidenta del COMG.
Metge patòloga a la Clínica
Girona.

Dra. Teresa Mir
Tresorera del COMG.
Metge de medicina familiar i
comunitària al CAP d’Olot.

Dra. Carme Busquets
Secretària del COMG.
Anestesiòloga i cap de la Unitat
del Dolor de l’Hospital Clínic de
Barcelona.

Dr. Rafael Fuentes
Vicesecretari del COMG.
Oncòleg Radioteràpic a
l’Institut Català d’Oncologia i a
l’Hospital Josep Trueta de
Girona.

EL JURAT
El Jurat dels I Premis Bonastruc ça Porta el forma la Junta del Col·legi Oficial de Metges de Girona.

Dr. Albert Molins
Vocal del COMG.
Neuròleg a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Dra. Carolina Roig
Vocal del COMG.
Metge de medicina familiar i
comunitària al CAP de Caldes
de Malavella i a l’ABS Cassà de
la Selva.

Dr. Manel Vancells
Vocal del COMG.
Director del Servei Únic de
Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia (COT) dels
Hospitals d’Olot Comarcals de la
Garrotxa i de Campdevànol.

Dra. Anna Presas
Vocal del COMG.
Especialista en Cirurgia
Vascular i Endovascular a
l’Hospital Dr. Josep Trueta de
Girona.

Dr. Josep Gil
Vocal del COMG.
Metge de medicina familiar i
comunitària al CAP de Montilivi de
Girona

EL JURAT

COM S’ESCULLEN ELS GUANYADORS?
Els guanyadors dels Premis Bonastruc ça Porta han de complir els següents requisits:
•

MÈRITS CIENTÍFICS: haver assolit mèrits científics destacats en algun camp concret de la
medicina.

•

INNOVACIÓ: haver publicat treballs innovadors en algun camp concret de la medicina.

•

TRAJECTÒRIA: tenir una trajectòria professional sòlida i contrastada.

•

VALORS: ser exemple d’esforç, constància, dedicació i implicació.

QUI ESCULL ELS GUANYADORS?
El jurat dels I Premis Bonastruc ça Porta decideix els tres metges o equip de metges gironins
guardonats a partir dels candidats proposats pels professionals mèdics col·legiats en el Col·legi
Oficial de Metges de Girona. Els col·legiats poden fer arribar les seves propostes de candidats al
COMG a través del formulari inclòs en el web col·legial sobre els premis Bonastruc ça Porta

