Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

Acte de reconeixement del COMB als metges olímpics
de Barcelona durant la tercera edició dels Medijocs
tercera edició dels Medijocs, Jocs ColLde alegials
Esportius del COMB, va ser tot un èxit
participació i col·laboració per part de metges,

El COMB va agrair
especialment
als 16 metges la seva
contribució a la difusió
de l’esperit olímpic
entre els facultatius de
Barcelona

institucions i patrocinadors. Els actes esportius collegials, que es van desenvolupar dins d’un veritable
ambient de germanor, van convocar 1.054 participants a les competicions esportives i al Simposi.
El Simposi sobre Salut, Medicina i Esport va posar punt final, com ja és habitual, a l’edició d’aquesta festa esportiva col·legial. Aquest any, el COMB
va cloure els actes dels Medijocs 2007 amb una
sessió acadèmica d’homenatge als metges olímpics
del Col·legi de Metges de Barcelona. El COMB va
convocar un acte de reconeixement als metges que
han compaginat els estudis de medicina o l’exercici
professional amb la pràctica de l’esport d’elit com
a representants nacionals en les diferents Olimpíades. Els metges olímpics, esportistes reconeguts,
han fet compatible l’èxit esportiu amb la seva professió, la Medicina.
Durant l’acte que es va celebrar a la sala d’actes del COMB, es va destacar el mèrit d’aquests
16 professionals de la medicina i de l’esport,
amb un palmarès brillant, fruit d’anys d’entrena-

ment i sacrifici, que no han dubtat a robar espai a
la seva vida privada i laboral per dedicar-se en cos i
ànima a l’esport.
Als components d’aquest grup de metges esportistes els uneix un mateix assoliment: han fet realitat
un somni olímpic. La majoria d’aquests metges van
participar en diversos Jocs Olímpics i van guanyar
guardons i diplomes. Cap no ha trencat el seu lligam amb l’esport, ja sia exercint com a especialista
de Medicina de l’Esport, ja sia participant en jornades i congressos relacionats amb aquesta pràctica.
A l’acte van intervenir Miquel Bruguera, president del COMB, i José Luis Doreste, en representació dels metges olímpics de Barcelona. Durant
la sessió es va recordar, amb un emotiu vídeo, les
modalitats esportives de les quals han estat representants i les diferents edicions en les quals han
participat i, finalment, es va procedir al lliurament
dels diplomes de reconeixement del COMB.
Des del COMB es va reconèixer, en la celebració
del lliurament dels diplomes als metges olímpics
de Barcelona, l’exemple de la seva trajectòria esportiva i professional, com a estendards d’un model de vida i professionalitat, i especialment la seva
contribució a la difusió de l’esperit olímpic entre
els facultatius de Barcelona.
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Els metges olímpics de Barcelona
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Antoni Aguilar Chastellain, en waterpolo (Moscou 1980, Los Angeles 1984); Lluís Bestit Carcasona, en waterpolo (Munic 1972, Mèxic 1980);
Xavier Cabot Duran, en hoquei herba (Moscou
1980, Los Angeles 1984, Seül 1988); Agustín
Codera Vistuer, en waterpolo (Mèxic 1968); José
Luis Doreste Blanco, en vela (Mont-real 1976,
Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seül 1988,
Barcelona 1992, Atlanta 1996); Antonio Fraguas
Castany, en gimnàstica artística masculina (Los
Angeles 1984); Jorge Guillén Montenegro, en bàsquet (Roma 1960); Mario Lloret Riera, en natació
(Mont-real 1976); Josep Oriol Martínez Ferrer,
en tennis taula (Paralímpics de Nova York 1984);
Carles Masdevall Noguera, en vela (Mèxic 1968);
Miquel Noguer Castellví, en vela (Moscou 1980,
Los Angeles 1984, Seül 1988, Barcelona 1992);
Eduard Norberto Bayona, en esquí (Paralímpics
d’Innsbruck 1984, Innsbruck 1988, Albertville
1992); Leandro Ribera Abad, en waterpolo (Hèlsinki 1952); Leandro Ribera Perpiñà, en waterpolo (Los Angeles 1984); Alfredo Rigau Llauger,
en vela (Moscou 1980); Jesús Turró Homedes, en
vela (Mont-real 1976).
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1. Miquel Bruguera amb els metges olímpics de Barcelona,
a l’acte de cloenda de la tercera edició dels Medijocs,
el 17 de maig de 2007.

2. Gaceta Médica, 27 de maig de 2007.
3. Imatges de la BTT Interhospitalària que va tenir lloc,
el 5 de maig de 2007, al Circuit de l’Hospital de Mataró.

4. Sortida de la cursa atlètica que va tenir lloc,
el 21 d’abril de 2007, a Sant Cugat del Vallès.
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