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Deu anys a Verges
El mes de gener del 2005 farà deu anys 
que vaig deixar la meva feina a Girona 
(Hospital Trueta) per venir aquí a fer de 
metge de capçalera. Tot just acabat el 
MIR i, acceptant una proposta de feina 
en una ABS (Àrea Bàsica de Salut) d’una 
llunyana població anomenada Torroella 
de Montgrí, un dia vaig dirigir-me, des-
prés de sortir d’una guàrdia, cap a les 
terres del Baix Empordà per parlar amb 
el director d’aquell centre, aleshores el 
doctor Josep Lafont. Em va dir: «Necessi-
tem una persona que cobreixi la zona de 
Verges, Jafre i la Tallada, ja que el metge 
que hi havia se n’ha anat.»
La primera cosa que vaig fer fou si-
tuar aquests indrets al mapa del Baix 
Empordà, ja que un garrotxí com jo i 
resident a Banyoles per motius familiars 
i de parella només sabia que un cantant 
anomenat Lluís Llach era d’aquí i que en 
aquesta zona hi feia molt de vent.
La medicina d’urgències, sobretot en un 
hospital de referència, és diametralment 
oposada a la feina de metge de família. 
El canvi va ser molt gran, i l’adaptació 
durant el primer any, molt difícil. 
De mica a mica els problemes es varen 
anar solucionant, i la meva integració a 
l’ABS i a la medicina rural ha estat pràc-
ticament total. De fet, molts companys, 
excel·lents metges d’urgències i fins i tot 

internistes, han tingut les mateixes «di-
ficultats» d’integració, i fins que no han 
–hem– conegut la població, aquestes no 
s’han solucionat. 
El fet de treballar amb uns companys la 
vida professional dels quals s’ha mogut 
en l’àmbit rural, la protocol·lització dels 
tractaments de les malalties més preva-
lents (hipertensió, diabetis, colesterol...) 
i el treball amb equip (metge-infermera-
administrativa) m’ha ajudat moltíssim i 
pràcticament ha estat definitiu. 
 La meva valoració d’aquests deu anys 
és positiva. Des de l’àmbit estrictament 
professional, estic content amb la meva 
tasca i, dia rere dia, m’esforço per conti-
nuar així. De fet, no he deixat de treballar 
a urgències, perquè crec que el metge 
de primària ha d’estar d’alguna manera 
vinculat a l’hospital de referència i també 
al dia dels nous tractaments i tecnologies 
per a oferir el millor servei als seus paci-
ents. Malgrat tot, la relació entre l’hospi-
tal i el metge de família moltes vegades 
és deficitària i no s’ajusta al model que 
les autoritats sanitàries pretenen fer-nos 
creure que hi ha (sort que un ja està curat 
d’espants i té recursos per a afrontar 
situacions difícils!).
En fi, vergelitans, salut i feina a tothom!
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