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La Georgia tenia clar que un dia seria metgessa, i així ho va transmetre de
ben petita als seus pares que, per descomptat, la van animar i li van donar
suport durant tota la carrera. Va estudiar Medicina a la Universitat de
Barcelona i, en acabar, va decidir compaginar les dues especialitats i
decantar-se per la Pediatria a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
Més tard va realitzar la subespecialitat de Cardiologia Pediàtrica a
l'Hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona. La Georgia tenia clar que volia
adquirir experiència internacional i, juntament amb el seu marit Oscar,
genetista especialista en cardiologia molecular, el 2007 va marxar al
Canadà, concretament a l'Hôpital Sainte Justine de la Universitat de
Montréal, per fer una especialització en cateterisme en cardiopaties
congènites. A la tornada, ja l'any 2009, van decidir tornar a Europa.
L'Òscar se'n va anar a Girona per iniciar, amb en Ramon, la nova Facultat
de Medicina, i la Georgia se'n va anar a París, al prestigiós centre pediàtric
Necker Enfants Malades de la capital francesa. Allà, amb la tutela i la guia
del professor Boudjemline, va obtenir una àmplia experiència que li va
permetre, ja el 2011, tornar al que ella anomena casa seva, l'Hospital
Sant Joan de Déu, per exercir com a intervencionista en cardiopaties
congènites i iniciar un projecte ambiciós: la Unitat de Cardiopaties
Familiars i Mort Sobtada, amb el recolzament de la Unitat d'Arrítmies
iniciada el 1998 per en Josep.
La Unitat d'Arrítmies i Cardiopaties Familiars de l'Hospital Sant Joan de
Déu és, avui dia, l'únic centre de referència nacional per al tractament de
les arrítmies pediàtriques, designat pel Ministeri de Sanitat, i és, des de la
seva creació el 2016, coordinadora de la branca pediàtrica de la Xarxa
Europea de Malalties Rares Cardíaques ERN GUARD-Heart de la
Comissió Europea. La Unitat atén nens de tot el món amb problemes
arrítmics o relacionats amb les cardiopaties familiars. Si hi ha alguna cosa
que destaca de la Unitat, aquesta és la proximitat als pacients, la relació
estreta amb els professionals i el fet de poder-se sentir part de la família.
A més, col•laboren amb un intens programa d'ajuda humanitària tant a
nivell local com al país d'origen.
A més, des del 2017 la Georgia és professora associada a la Universitat de
Girona de l'assignatura de Cardiologia, i pot exercir, així, una de les
branques més gratiﬁcants de la Medicina: la docència.
Finalment, la Georgia és la impulsora de l'associació de pacients SAMS –
Síndromes Arrítmiques relacionades amb la Mort Sobtada, una entitat
sense ànim de lucre, d'àmbit nacional, que aglutina pacients i familiars
amb aquestes síndromes.

