
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

SENSIBILITZACIÓ

Per cada persona que es treu la vida, sis més del seu 
entorn pateixen l'efecte de la mort traumàtica
Els familiars de suïcides reclamen trencar els tabús 
perquè parlar-ne té «efectes preventius» >PÀG 4

INVESTIGACIÓ

A menys tabac, menys nadons prematurs
Un estudi de la UIC i l’ICO vincula la reducció dels naixements

preterme a les polítiques de control del tabaquisme > PÀG 3
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■El Col·legi de Metges de Girona
celebrarà l'any  el seu è
aniversari amb diversos actes per
enfortir el vincle amb els seus
col·legiats i obrir-se a la societat
gironina. La reunió per a la cons-
titució del Col·legi, un dels més
antics de l'Estat, va ser el  de ju-
liol de , si bé l'embrió de l'en-
titat es remunta més enrere. Per
celebrar l'aniversari, s'han pro-
gramat diverses activitats durant
el primer semestre de l'any vinent
que s'adrecen tant als metges com
al públic en general. 

La primera és un cicle de con-
ferències-col·loqui sobre salut en-
focades cap al que, a parer del pre-
sident del Col·legi, el doctor Josep
Vilaplana, és la base de la medici-
na actual, la promoció de la salut
i la prevenció. Així, les conferèn-
cies estaran impartides pel pro-
ductor televisiu Josep Maria Mai-
nat, que se centrarà en la relació
entre la medicina i la tecnologia
( de gener); el cardiòleg Valentí
Fuster, dedicada al foment dels
hàbits saludables en la infància (
de febrer) i Toni Massanés, direc-
tor de la Fundació Alícia, sobre el
menjar, el plaer i la salut ( de
març). Les xerrades seran a l'Espai
Caixa i seran gratuïtes, però cal
inscriure's-hi prèviament. 

Per Sant Jordi es presentarà el
llibre Centres sanitaris de Girona
i província, una publicació del
Col·legi sobre la història dels cen-
tres sanitaris a les comarques gi-
ronines des del segle XVIII i ins a

l'actualitat. També es reeditarà el
llibre biogràic del doctor Josep
Pascual i Prats, primer president
del Col·legi, que va liderar el
col·lectiu mèdic gironí entre 
i . Els dos llibres estaran dis-
ponibles en un web commemo-
ratiu del è aniversari. 

El  de maig se celebrarà una
jornada de portes obertes al
Col·legi i s'entregaran els premis
Bonastruç ça Porta, que reconei-
xen professionals o equips mèdics
de la demarcació que han desta-
cat durant l'any. També es lliura-
ran les beques Joan Bruguera a la
formació mèdica i es presentarà
un diccionari de medicina per a
nens de la ilòloga Rosa Estopà.

El Col·legi de Metges celebrarà el 120è
aniversari obrint-se a la ciutadania
L'entitat, una de les més antigues de l'Estat, commemorarà l'efemèride amb conferències i llibres per acostar-se a la
societat gironina Valentí Fuster, Josep Maria Mainat i Toni Massanés donaran el tret de sortida al calendari d’activitats

El president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana, ahir. ALBA CARMONA

Els metges gironins, pioners a associar-se
 «El col·lectiu de metges gironins va ser pioner,
molt sensible a l’hora de veure que feia falta agru-
par-se per defensar els interessos de la professió i
dels pacients», explicava ahir el president del
Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana. I és
que aquest any són diversos els col·legis mèdics
d’arreu de l’Estat que celebren el seu 120è aniversa-
ri, ja que molts es van crear com a conseqüencia de
la instauració obligatòria de la col·legiació mèdica.
El Col·legi de Girona, però, va tenir un preludi qua-
tre anys abans, amb la creació del Sindicat de Met-

ges Gironí, el primer organisme professional de ca-
ràcter mèdic de l’Estat

«El Col·legi ha patit tota mena de vicissituds: la
guerra, la depuració de professionals que van ser
detinguts i empresonats pel franquisme, etc.», indi-
ca Vilaplana. En aquest sentit, la història del Col·legi
ha transcorregut paral·lela als canvis de la societat i
de la professió: la universalització de la sanitat, una
visió més integral del pacient, la tecnificació de la
mesicina o la creació dels estudis de Medicina a la
Universitat de Girona, per exemple. A.C. GIRONA

La XiFRa

1929 
és l’any que es va col·le-
giar la primera dona
�Quan es va crear l’entitat,
al 1898, no hi havia cap dona
col·legiada. La primera va ser
la doctora Cecília Marín Grata-
cós, l’any 1929. Actualment,
les metgesses gironines re-
presenten més del 50% dels
més de 2.800 col·legiats ac-
tuals. 


