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1) 120 anys d’història  

L’any 1894 es funda l’anomenat Sindicat de Metges Gironí, embrió del que serà 

posteriorment el Col·legi de Metges de la Província de Girona.  

 

Precisament, el 1898 va tenir lloc a Girona la Reunió General Extraordinària del 

Sindicat, que seria la darrera cessió del 

Sindicat de Metges de Girona com a tal. Des 

de llavors s’adoptaria la nova reglamentació i 

el Sindicat passaria a anomenar-se Col·legi 

Oficial de Metges de Girona (COMG), el qual 

ha anat augmentant els seus serveis, adaptant-se a l’exigència professional del 

moment i a la necessitat personal del col·legiat. 

 

Històric de presidents  

Dr. Josep Ametller i Vinyas 1894-1896 

Dr. Josep Pascual i Prats 1896-1923 

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 
 

El 1898 s’adopta la nova 
reglamentació i el Sindicat de 
Metges Gironí passa a 
anomenar-se Col·legi Oficial 
de Metges de Girona 
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2) Junta de Govern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dr. Rafael Fuentes  
Vicesecretari 
Oncologia 
radioteràpica 

Dra. Teresa Mir  
Tresorera 
Medicina Familiar i 
Comunitària 

Dra. Came Busquets  
Secretària 
Anestesiologia 

Dra. Josepa Miró  
Vicepresidenta 
Anatomia patològica 

Dr. Josep Vilaplana  
President 
Anestesiologia 

Dr. Albert Molins  
Vocal 
Neurologia 

Dra. Carolina Roig  
Vocal 
Medicina Familiar i 
Comunitària 

Dra. Anna Presas  
Vocal 
Angiologia i cirurgia 
vascular 

Dr. Josep Gil  
Vocal 
Medicina Familiar i 
Comunitària 
 

Dr. Ramon 
Masvidal 
Vocal 
Cirurgia General i de 
l’aparell digestiu 

L’actual Junta de Govern, presidida pel Dr. Josep Vilaplana, renova el mandat el 
maig de 2018 després de no presentar-se cap candidatura alternativa 
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3) Estructura organitzativa 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona està 

dirigit per la Junta de Govern que es reuneix 

quinzenalment. D’ella se n’extreu una Comissió 

Permanent que és l’encarregada de l’execució 

diària de les decisions de la junta. A partir d’aquí 

sorgeixen les diferents branques de gestió del 

COMG.  

 

L’atenció al col·legiat ocupa la part central de 

l’organigrama, al costat dels serveis principals 

que ofereix el COMG: les col·legiacions i l’àrea 

professional. D’aquesta manera el Col·legi Oficial 

de Metges de Girona mostra el seu compromís 

cap als metges i cap a la professió mèdica, per 

contribuir al benestar general de la societat.  

 

La centralitat de l’atenció 
al col·legiat demostra el 
compromís del COMG 
cap als metges i cap a la 
professió mèdica 

La Junta de Govern és el 
màxim òrgan de direcció 
del COMG i es reuneix 
quinzenalment 
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4) Una fundació pròpia: la Fundació Pascual i Prats 

Fundada l’octubre del 2002 pel Col·legi Oficial de 

Metges de Girona, la Fundació Pascual i Prats 

(FPP) és una entitat propietat del col·legi gironí i 

encarregada d’obtenir fons per portar a terme 

una tasca solidària.  

 

A través de la Fundació, qualsevol col·legiat i/o 

entitat del sector sanitari gironí pot gestionar els 

seus projectes, ja siguin de recerca, formació o 

organització de qualsevol activitat en l’àmbit de 

la sanitat. Aquest servei inclou l’obertura d’un 

compte corrent, el control d’ingressos i despeses 

i la seva comptabilització. L’objectiu és facilitar al 

responsable del projecte tots els tràmits 

burocràtics que la pròpia gestió d’un projecte 

comporta. 

 

Des de la seva creació, la Fundació Pascual i 

Prats ha ajudat a gestionar 28 projectes, 12 dels 

quals estant actius actualment. D’aquesta 

manera el COMG contribueix al 

desenvolupament i la gestió de projectes mèdics 

i científics.  

 

 

 

 

 

 

L’objectiu de la FPP és obtenir 
fons perquè els metges puguin 
gestionar els seus projectes 
mèdics i científics 
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5) Un Grup de Promoció de la Salut propi 

El Grup de Promoció de la Salut (PS) del COMG 

va néixer el 2014 amb l’objectiu d’impulsar la 

formació i la difusió de la promoció de la salut i 

ha estat possible gràcies a la col·laboració de 

Dipsalut, l’organisme de salut pública de la 

Diputació de Girona. 

Format per vuit metgesses procedents de 

diferents àmbits i especialitats, treballa per 

aportar als professionals sanitaris les eines 

necessàries per involucrar la població en la seva 

pròpia salut, amb una actitud més proactiva i 

positiva salutogènica. 

El grup treballa en tres grups multidisciplinaris: la 

promoció de la salut a través de les xarxes 

socials, el grup de recerca en promoció de la 

salut i el grup de mapatge d’actius en salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grup disposa d’una página web 
específica 
(www.promosalutgirona.org) i 
d’un blog amb continguts 
divulgatius que s’actualitzen 
setmanalment 
(www.promosalutgirona.org/blog) 
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Procedència dels metges col·legiats

Comarques gironines Resta de Catalunya

Resta d'Espanya França

Andorra

6) Col·legiació obligatòria 

La col·legiació és un tràmit necessari per poder exercir com a professional de la 

medicina. Està regulat per la Llei 7/2006 de 31 de maig de 2006 de l’exercici de 

professions titulades i dels col·legis professionals. El COMG acredita la col·legiació 

d’un metge i la seva especialitat.  

 

 

2.800 metges col·legiats 

 

El Col·legi Oficial de Metges 

de Girona aplega els 2.800 

metges de les comarques de 

Girona. La gran majoria dels 

quals, un 92%, resideixen a 

les comarques gironines.  

La resta, un 9%, prové de la 

resta de Catalunya, un 

mateix 0,7% de la resta de 

l’Estat i de França i només 3 

col·legiats, d’Andorra.  

De les comarques gironines, 

la del Gironès és la que acull 

més metges col·legiats 

gironins que hi resideixen.  

 

 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona 
aplega els 2.800 metges de les comarques 
gironines, el 92% dels quals hi resideixen 

La col·legiació és un tràmit regulat per llei i necessari per poder exercir 
com a professional de la medicina 
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7) Línies d’actuació  

El Col·legi Oficial de Metges de Girona té com a finalitat la defensa de la professió i la 

contribució a la millora a la salut de la ciutadania. Amb l’objectiu de mantenir aquest 

compromís cap als metges i cap a la societat, el 

COMG ha establert les següents línies 

d’actuació: 

 

• Prestigiar la figura del metge  

El Col·legi Oficial de Metges de Girona vol 

mantenir l’alt nivell de consideració de la professió mèdica. Per això, reconeix i 

acredita la trajectòria professional dels metges i fomenta la seva formació continuada, 

en Pregrau, Grau i Postgrau, a partir de col·laboracions amb la Universitat de Girona i 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. A més, col·labora 

estratègicament amb la resta de col·legis professionals de Girona a través de l’entitat 

Fòrum Associació de Col·legis Sanitaris, creada el 2010. 

 

• Representar el col·lectiu mèdic 

El col·legi gironí fa arribar les inquietuds i necessitats dels metges davant 

d’administracions públiques, com la Generalitat, la Diputació de Girona o els 

ajuntaments, i d’organismes relacionats amb la sanitats tals com el Consell de 

Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) o 

les mútues sanitàries. El COMG vol tenir una veu pròpia per defensar un sistema de 

salut, públic i privat, de qualitat. 

 

• Servir el col·legiat 

El COMG ofereix ajuda als seus col·legiats a nivell personal i professional. En l’àmbit 

personal, ho fa amb programes i prestacions socials, a través del Programa d’Atenció 

Integral al Metge Malalt (PAIMM) o el Programa de Protecció Social (PPS). En l’àmbit 

professional, ofereix als col·legiats diversos tipus d’assegurances, inclosa la de 

El Col·legi Oficial de 
Metges de Girona té com a 
finalitat la defensa de la 
professió i la contribució a 
la salut de la ciutadania 
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Responsabilitat Civil Professional, assessorament jurídic gratuït, una secció de Metges 

Jubilats i convenis amb entitats financeres o culturals. 

 

• Donar suport a projectes 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona facilita i ajuda el desenvolupament i la gestió 

de projectes mèdics i científics. A través de la Fundació Pascual i Prats (FPP), obté 

fons per portar a terme la seva tasca solidària que es vehicula en dues branques: el 

COMG-Ajuda, una ONG del col·legi gironí per desenvolupar projectes, i la Càtedra 

Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat de Girona, per 

fomentar el coneixement de la medicina rural. 
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8) Valors 

Les diferents accions que es duen a terme des del Col·legi Oficial de Metges de 

Girona, a partir de les línies estratègiques descrites anteriorment, pivoten al voltant de 

tres valors fonamentals: 

 

• UTILITAT 

El COMG acompanya i dóna suport al col·legiat durant i després de la seva vida 

professional. Més enllà de la col·legiació obligatòria de tots els professionals mèdics 

per a poder exercir, el COMG vol ser una eina útil pels metges oferint-los serveis 

personals i professionals.  

 

• TRANSPARÈNCIA  

L’actitud clara del COMG es mostra tant en la seva gestió econòmica com en els 

procediments utilitzats. És un col·legi obert als col·legiats i a la societat. Als col·legiats, 

per convidar-los a millorar el sistema sanitari, públic i privat, i a ser partícips de les 

activitats que organitza el COMG i a la societat, per contribuir a la salut i al benestar de 

la ciutadania. 

 

• GARANTIA  

El COMG vetlla per una professió i una societat més sanes amb la seva constant 

aplicació de l’exercici de bones practiques mèdiques i del codi ètic del col·lectiu mèdic 

(consultable al web col·legial dels metges gironins). 
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9) Serveis pel col·legiat 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona ofereix els següents serveis als seus 

col·legiats: 

Assegurances Medicorasse - COMG  

El Col·legi Oficial de Metges de Girona col·labora 

amb l’empresa Medicorasse, en el servei 

d’assegurances. Medicorasse, la setena 

corredoria d’assegurances d’Espanya, negocia 

productes exclusius per als col·legiats gironins 

buscant un equilibri entre la cobertura, el preu i el 

servei respecte el mercat. S’ofereixen 13 tipus 

d’assegurances diferents vinculades a la llar, la 

salut, accidents, jubilació o orfenesa, entre altres.  

 

Assegurança de Responsabilitat Civil  

Per respondre davant de qualsevol incidència de 

l’exercici mèdic, és obligatori tenir contractada 

una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. 

Aquesta pòlissa, que és d’adhesió voluntària, és 

la principal assegurança de responsabilitat 

professional de Catalunya i està contractada 

amb la companyia asseguradora Zurich, 

gestionada per la corredoria Medicorasse.  

 

 

 

 

 

 

S’ofereixen 13 tipus 
d’assegurances diferents 
vinculades a la llar, la 
salut, accidents, jubilació 
o orfenesa, entre altres 

El Consell de Col·legis 
de Metges ofereix una 
pòlissa de 
Responsabilitat Civil 
Professional col·lectiva 
per als quatre col·legis 
catalans 
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Formació i beques 

El COMG facilita tota la informació al col·legiat 

referent a la formació continuada que es realitza 

en diferents organismes reconeguts, certificats i 

especialitzats en el context sanitari. 

 

El COMG recorda la importància d’acreditar una 

activitat formativa, a través del Consell Català de 

la Formació Mèdica Continuada (CCFMC), que 

forma part del Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries 

(CCFPS). 

 

A més, el COMG atorga unes beques anuals 

que, juntament amb la Universitat de Girona 

(Udg) i l'Ajuntament de Girona, contribueixen a la 

formació i/o especialització dels metges en 

diferents àmbits:  

 

• Les beques Joan Bruguera  per especialització mèdica a 

Montpeller 

• Les beques Matrícula UdG  per estudiar medicina a la UdG 

• Les beques Pràc  ticum Udg  per estades a l’estranger en els 

darrers cursos  

• Les beques Residents COMG  per fer la rotació MIR 

• La beca e-health COMG  per a projectes de recerca i innovació 

en tecnologies de la salut 
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 El PAIMM ofereix: 
-Atenció mèdica i psicològica 
- Suport social a la familia 
- Assessoria laboral i jurídica 

COMG-Ajuda 

El COMG-Ajuda és una ONG del Col·legi Oficial 

de Metges de Girona per desenvolupar projectes 

solidaris. Aquest servei està obert a tots el 

professionals mèdics que vulguin cooperar o 

desenvolupar el seu propi projecte.  

Fa 15 anys que el COMG treballa en projectes 

de cooperació sanitària a través del COMG-

Ajuda. Els professionals mèdics hi estan 

involucrats per donar suport a poblacions on les 

condicions sanitàries mínimes no estan cobertes.  

 

 

Programa d’Atenció al Metge Malalt 

El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt 

(PAIMM) és un servei d'atenció per a metges 

amb un trastorn mental o una addicció a l’alcohol 

i/o a altres drogues. Està gestionat per la 

Fundació Galatea, ubicada al Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona, i integrada pel Consell de 

Col·legis de Metges de Catalunya, en 

col·laboració amb el Departament de Sanitat i 

Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i 

altres organismes. 

 

 

 

 

 

 

Fa 15 anys que l’ONG del 
COMG treballa en 
projectes de cooperació 
sanitària 
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El PPS disposa d’un 
catàleg de prestacions 
econòmiques per garantir 
l’atenció a persones amb 
diverses necessitats 
socials 

Pots fer-te voluntari del 
programa Metges per Metges 
contactant amb el COMG 

Programa de Protecció Social  

El Programa de Protecció Social (PPS) és un 

servei d'assessoria i orientació social que es 

basa en la disposició d'una cartera de serveis 

que garanteixen l'atenció a persones amb 

diverses  necessitats socials. El PPS està 

gestionat directament pel Col·legi Oficial de 

Metges de Girona i treballadors socials. 

El PPS també disposa d'un catàleg de 

prestacions econòmiques de caràcter periòdic 

adreçades a persones vídues, orfes, metges 

amb discapacitat i metges jubilats amb recursos 

limitats. 

 

 

Programa Metges per Metges 

El programa Metges per Metges és un projecte 

de voluntariat que neix amb la finalitat 

de promoure la solidaritat entre els professionals 

de la medicina i vetllar pel benestar de la 

professió. 

Està dirigit als professionals de les comarques 

gironines que necessitin acompanyament perquè 

es troben en situació de malaltia o vulnerabilitat. 

Està pensat, per exemple, per metges que tenen 

la família lluny o que es troben en situacions 

susceptibles de necessitar suport dels companys 

de professió. 
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El SEPS segueix una política 
de confidencialitat estricta a 
l’hora d’ofeir el servei 

Servei de Suport Emocional 

El servei de Suport Emocional als Professionals 

de la Salut (SEPS) és un servei, cobert per la 

Fundació Galatea, que busca millorar el benestar 

i la qualitat de vida del professionals de la salut 

que presentin algun patiment emocional. 

Aquestes situacions poden venir generades per 

períodes d’estrès perllongat, desgast 

professional, sobrecàrrega de l’activitat 

assistencial, denúncia per mala praxi, entre 

altres.  

 

 

 

Serveis Jurídics 

Des de l’assessoria jurídica del COMG s’ofereix 

una primera assistència i orientació jurídica en 

relació a qüestions de dret civil, penal, 

administratiu, laboral i seguretat social, així com  

en relació amb aspectes relacionats amb 

l’exercici professional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El COMG ofereix una 
primera assistència i 
orientació jurídica en 
aspectes professionals i 
personals 
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10) Els premis Bonastruc ça Porta  

Des del 2016, el Col·legi Oficial de Metges de 

Girona entrega els Premis Bonastruc ça Porta a 

la trajectòria professional mèdica a aquells 

metges o equips de metges gironins que han 

excel·lit en el camp de la medicina.  

 

Els premis reconeixen tant equips assistencials, 

per subratllar la importància del treball en equip 

com professionals mèdics individuals de llarga 

trajectòria, amb la finalitat de retre’ls un 

homenatge per haver dedicat tot una vida a la 

medicina. 

 

Els guardons s'entreguen anualment el mes de 

maig en una cerimònia a Girona i són obra de 

l'escultor figuerenc, David Anson.  

 

El primer gran metge de Girona 

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. 

 

 

 
 
 
 

Els Premis Bonastruc ça Porta 
reconeixen anualment la 
trajectòria professional de tres 
metges o equips de metges 
gironins 
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