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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 

celebra 125 anys d’història

Josep Tomàs Monserrat

El Col·legi de Metges de les Illes Balears, una de les institucions amb major trajectòria i més associats a
Balears, compleix 125 anys. Al llarg d’aquest període de temps la institució mèdica ha estat testimoni i reflex
dels grans canvis socials produïts a Balears.

L’embrió del Col·legi de metges sorgí l’horabaixa del 25 de febrer de 1882, quan es creà la subsecció de
“Ciencias Médicas del Ateneo Balear”, una entitat fundada a Palma al 1861 amb el propòsit de reunir les per-
sones interessades en la ciència, la literatura i les belles arts. Uns mesos més tard, el 28 de juny de 1882, es
funda el “Colegio Médico-Farmacéutico” i s’aprova el seu reglament de funcionament. D’aquesta manera, la
subsecció de “Ciencias Médicas del Ateneo Balear” passa a denominar-se “Colegio Médico-Farmacéutico”,
que va celebrar la seva primera sessió plenària el 7 d’octubre d’aquell mateix any. La “Real Orden del
Ministerio de Fomento” del 19 d’abril de 1895, concedí al “Colegio Médico-Farmacéutico” caràcter de cor-
poració oficial al servei dels interessos generals i sense cap subvenció, a disposició de la Administració Pública
per donar la seva opinió en els assumptes de la seva especialitat. 

Per Reial Decret del Ministeri de la Governació, el 13 d’abril de 1898 es varen crear els col·legis oficials de
metges i farmacèutics em totes les províncies d’Espanya. La corporació va entendre que no podia seguir osten-
tant un títol que hauria de ser exclusiu dels nous col·legis i acordà, en sessió extraordinària celebrada el 6 de
desembre de 1898, renunciar al caràcter oficial que li havia estat concedit al “Colegio Médico-Farmacéutico”
i restar com a associació científica privada. Per interessos comuns, s’aconseguí una fórmula de convivència
que, aprovada per totes dues col·lectivitats, satisfeia les exigències de tots. Establerta a Espanya la colegiació
obligatòria al 1917, els metges mallorquins acordaren convertir el “Colegio Médico-Farmacéutico” en
“Colegio Obligatorio de Médicos de Baleares”. 

La guerra civil també repercutí directament en la institució col·legial. El 14 de novembre de 1936 es consti-
tuí el “Sindicato Gremial de Médicos y Odontólogos”, que va representar la dissolució del “Colegio Oficial de
Médicos” i la presa de la direcció per part d’un Directori. Aquest Directori va tenir un mandat efímer, poc més
d’un any, perquè l’Assemblea general del 17 de setembre de 1937 va acordar per aclamació de tots els metges
assistents que quedàs constituït l’antic “Colegio Oficial de Médicos de Baleares”. De llavors ençà el “Colegio
Oficial de Médicos” ve desenvolupant sense interrupció a Balears una labor any per any més intensa i prestant
majors i millors serveis als metges.

Com ha assenyalat l’actual president d ela corporació col·legial, Dr. Joan Gual, “en aquests 125 anys de
Col·legi de Metges de Balears, la professió també s’ha transformat. Per un costat ha canviat la relació entre el
metge i el pacient, i per altre al metge cada vegada li sorgeixen més dilemes ètics derivats dels avanços cien-
tífics i tècnics que fa anys ni tan sols podia imaginar. Dilemes que només amb ajuda de la bioètica podrà resol-
dre, d’aquí la rellevància de la formació en aquesta matèria, que cada vegada adquireix major importància al
nostre exercici professional”. 

Des d’aquestes pàgines enviam la nostra cordial felicitació per l’aniversari al president del Col·legi, a la junta
directiva i al conjunt de la col·legiació balear. Enhorabona i molts d’anys!
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