
 

 

PREMI JORDI GOL I GURINA CURS 2019-2020 

Discurs d'agraïment de les guardonades 

Acceptem amb humilitat i amb una gran satisfacció el prestigiós premi que l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (l’Acadèmia) ens ha atorgat en 
atenció a la nostra trajectòria professional i humana. 

El Dr. Gol i Gurina, nascut el 1924 i que morí amb, només, 61 anys, ha estat per nosaltres 
un important referent. Excel·lent clínic i humanista format en el rigor científic i acadèmic, 
es considerava un metge de persones, el que avui entenem com un metge amb visió i 
defensa d’una medicina integral. Va promoure un gran debat sanitari i les seves reflexions 
han estat les llavors de conceptes actuals de la medicina centrada en el pacient. Destaca la 
definició de “salut” que va suggerir en el X Congrés de Metges i Biòlegs, a Perpinyà: “La 
salut és aquella manera de fruir que és autònoma, solidària i joiosa”. 

Ambdues ens coneixem de fa anys, ja que hem dedicat la nostra vida professional al mateix 
Hospital Clínic; ens reconeixem i ens respectem i, en moments de la nostra professió, hem 
col·laborat en projectes comuns. Estem, doncs,  contentes de compartir, també, aquest 
premi, que tant d'honor i joia ens fa i que porta el nom emblemàtic del Dr. Jordi Gol i 
Gurina. 

En aquest particular escenari de lliurament de guardons, condicionat per la delicada 
situació sanitària, volem felicitar tots els qui han estat afavorits pels premis i beques 
concedits avui. Gràcies a les vostres labor, dedicació i contribució ens sentim membres 
d’una societat viva, d'una societat que va pel bon camí. 

En nom de tots els companys guardonats avui, i en el nostre propi, volem agrair els premis 
i el reconeixement rebuts que són estímuls que honoren molt, però que també honora qui 
els dona, en aquest cas una institució del prestigi de l’Acadèmia,  essencial per al progrés 
científic de la nostra societat. 

MOLTES GRÀCIES,  

 

Blanca Farrús        Carmen Gomar 


