
 

 

DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL DE L’ACTE 

GRADUACIÓ DE LA 2a PROMOCIÓ DELS ESTUDIANTS DEL GRAU 

EN MEDICINA (19 de juny de 2015) 

 

Vicerector de Política Acadèmica i Docència (en representació del rector), degà 

de la Facultat de Medicina, director dels Serveis Territorials de Salut a Girona, 

ex-degà, padrins, membres del PAS, estudiants, senyors i senyores. 

Familiars i molt especialment alumnes  

Bé, avui ja no sou alumnes, avui sou graduats, encara que a mi m’agrada més 

dir llicenciats, ja que el que avui us donem és la llicència per començar a exercir 

la vostra professió: la medicina. 

Perquè  per ser metges, el que es diu ser metges de veritat, els que acabareu sent 

ho,  encara us falta força temps, ja ho veureu. 

Uns quants, potser fareu una estada fora del nostre país, o començareu un 

màster o un postgrau en Gestió o en Salut o, perquè no, un nou grau en qui sap 

què.  

La majoria començareu a preparar el MIR, alguns sense saber l’especialitat i on 

la podreu fer, però és igual, cal fer-la i aquesta incertesa té també la seva gràcia, 

no tot es pot preveure, no sé si està escrit, però veureu com Déu o la providència 

o el destí us portaran per camins impensables,  a llocs insospitats, però 

apassionants. 



En qualsevol cas, avui inicieu o podeu iniciar una vida professional. Res no 

tornarà a ser igual, ja ho han dit els vostres companys, la ... i en ... 

Als que preparen l’examen MIR, la preparació serà dura, ja que les hores 

d’estudi són feixugues i llargues, no us desanimeu!. Val la pena, aquí a la 

Facultat us han preparat força bé durant aquests anys i això us ajudarà.      

Com heu pogut comprovar amb la primera promoció de Medicina de la UdG, 

han sortit uns resultats molt bons. Ànims! si ells ho han aconseguit, vosaltres 

també ho podreu fer. 

Com us deia, després la vida us portarà als llocs més insospitats, des de canviar 

d’especialitat,  al món de la gestió sanitària o de la salut pública, o a la 

universitat,  en un grup de recerca bàsica. La recerca aplicada ja la podreu fer 

des del món assistencial, o a través de la gestió universitària: degà/degana o 

rector/rectora i per què no al de la política, tan desprestigiada últimament.  

Aquí, entre vosaltres, entre els vostres professors teniu i heu tingut: alcaldes, 

regidors i parlamentaris, però també podeu arribar a ser consellers o ministres, 

encara que essent sanitari, ser ministre de Sanitat, és bastant difícil.  En els 

últims 35 anys només una metgessa ha arribat a ser ministra. Per cert, molt 

bona. 

No és cap vergonya, tot el contrari, seria bo, molt bo que els nostres dirigents 

fossin els millors preparats i els que més experiència tinguessin, en bé de tota la 

societat.  

Però no oblideu mai que sou metges i metgesses. 

Tornem als que voleu ser només metges, que ja és prou, és una de les 

professions més encisadores, més dignes de totes les que puguem tenir en a 

nostra societat, però també la més dura, la més difícil. Guarir no tan sols el cos 



amb els fàrmacs i les teràpies més innovadores, sinó guarir l’esperit, i 

acompanyar quan no es pugui fer res més. Aquí està el veritable art de la 

medicina.  

La confiança és el fàrmac que juntament amb les vacunes, ja ho veureu! ha 

salvat més vides. 

Però, com us deia, no serà fàcil. Haureu de lluitar no tan sols contra la malaltia, 

això rai! Ho haureu de fer contra la por, contra la desconfiança, i no tan sols del 

pacient, també de l’entorn. 

Com comprovareu durant els vostres anys de residents, el pacient, el malalt és el 

que menys preocupacions us donarà.  Els familiars i els companys, i la resta de 

personal sanitari ja serà una altra cosa, de conviure també se n’ha  d’aprendre, i 

més en llocs tant singulars, com són els centres sanitaris.  

Comprovareu, que heu elegit una branca de la ciència que evoluciona 

permanentment, que haureu d’estar permanentment al dia, continuar estudiant i 

aprenent, fruit de la mateixa medicina: la genètica, l’epigenètica o la biologia 

molecular volien dir molt poc fa unes dècades i l’evolució de totes les 

tecnologies aplicades,  tant el diagnòstic de laboratori o per la imatge,  així com 

en els tractaments: biofàrmacs, radioteràpies i un llarg etcètera. La informàtica 

ha canviat per desgracia, fins i tot la relació entre metge i malalt. Per cert, no 

oblideu que el malalt, el pacient, és la persona que entra a la consulta, no la 

pantalla de l’ordinador.  

Avui fareu el jurament hipocràtic. Llegiu-lo de tant en tant, és força clarificador 

dels vostres compromisos: amb el malalt, amb la societat, amb els companys, a 

poques professions se’ls exigeix quelcom. Intenteu seguir-lo. 



Aquests han estat uns bons anys per a la majoria, un dels millors períodes de la 

vostra vida. Avui n’heu donat mostres, però ja res tornarà a ser el mateix, com 

ho ha die en... 

Per acabar només us demano dues coses: 

Primera que no oblideu que aquesta és la vostra universitat i que hi tindreu, 

sempre els vostres professors, companys d’ara endavant, per al que calgui. Feu-

ho servir i, sobretot, porteu el nom i la nostra ensenya amb orgull, feu volar ben 

alt l’aligot de la UdG. 

 I la segona, una frase atribuïda a Hipòcrates i que en algunes versions ha format 

part del mateix jurament hipocràtic:  “ Primum non nocere”.  Si més no, no fer 

mal. Que sigui la vostra ensenya. 

Endavant, n’esperem molt, de vosaltres. Tota una vida professional us espera. 

Moltes gràcies.  

 

Rosa Núria Aleixandre 

Presidenta del Consell Social 
 


