
 

 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Anatomia (15 d’octubre), 

 

des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona volem fer arribar l’agraïment més 
sincer a totes aquelles persones que han donat el cos a la ciència així com a les seves famílies. 

L’any 2010, la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona va fer possible que la 
ciutadania de Girona i comarques pogués fer efectiva la donació del cos a la ciència, cosa que 
fins aquell moment només era possible a les facultats de medicina més properes de 
Barcelona. 

Des de llavors, un total de 1686 persones de diferents edats han fet efectiu el consentiment 
informat per fer donació  del seu cos amb finalitats docents i de recerca un cop s’esdevingui 
la seva defunció. Durant aquests anys, 246 conciutadans han ingressat com a donants en el 
nostre servei, fent un dels gestos més altruistes que podem fer, que és posar a disposició de 
la resta de la societat el nostre cos un cop produït el traspàs. 

El seu acte ha tingut importants repercussions tant en la formació de Grau i Postgrau com en 
la recerca bàsica. Estudiants dels Graus en Medicina, Infermeria, Bioenginyeria, Fisioteràpia, 
del Màster i del Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut s’han format 
i han aprofundit en el coneixement de l’anatomia humana gràcies als donants de cos. Al 
mateix temps, nombrosos professionals de diverses especialitats mèdiques i quirúrgiques han 
pogut adquirir nous coneixements i noves destreses per millorar la qualitat del seu exercici 
clínic assistencial. 

Per tot això, coincidint amb el dia en què la Federació Internacional d’Associacions 
d’Anatomistes (IFAA) celebra el Dia Internacional de l’Anatomia (World Anatomy Day), volem 
fer aquest agraïment. Estem convençuts que els resultats d’aquest acte fan possible que tant 
estudiants com professionals millorin el seu coneixement de l’anatomia i que puguem 
desenvolupar noves línies de recerca, fets que finalment redundaran en benefici de l’atenció 
futura als pacients.  

 

 

 


