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Informació col·legial 2007
El Col·legi de Metges de Barcelona publica al web col·legial un informe
sobre el debat de la liberalització i la legalització de les drogues
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) publica al web col·legial l’informe El debat
sobre la liberalització i legalització de les drogues, un document que el COMB va encarregar a un
grup d’experts amb la finalitat de contribuir a la reflexió dels metges sobre aquest tema.
Miquel Bruguera, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, havia advertit, en declaracions a Europa Press el passat 7 de febrer, que la proposta de legalització de les drogues que
va fer Joan Saura, conseller d’Interior de la Generalitat, “facilitaria un augment del seu consum”,
i s’hi va mostrar “en contra des del punt de vista mèdic”.
Els autors de l’informe són Eugeni Bruguera, cap de la Unitat de Conductes Addictives del
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron i cap de l’Hospital de dia i Consultes externes
del PAIMM; Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron, catedràtic
de Psiquiatria de la UAB i cap de la Unitat Clínica del PAIMM; Antoni Gual, cap de la Unitat
d’Alcohologia de l’Hospital Clínic i cap de la Unitat de Valoracions del PAIMM, i Pilar Lusilla,
cap de la Unitat d’Internament del PAIMM. 20 de febrer.
La Fundació Galatea edita una guia sobre la salut dels metges residents
La Fundació Galatea edita la publicació La salut dels MIR. Guia per a tutors i professionals dels
centres sanitaris docents, que pretén ser una eina de prevenció i sensibilització sobre la salut psicoafectiva dels metges residents. Aquest document és el resultat del debat i el consens d’un grup
de treball, convocat per la Fundació Galatea, format per experts especialment sensibles al tema
de la salut del metge resident.
Entre d’altres dades, la guia La salut dels MIR indica que el 30 % de la població de metges residents està en situació d’estrès i de risc psicològic, un percentatge més elevat que el de la població
general (18 %).
Jaume Padrós, president de la Fundació Galatea, explica que la guia “recull reflexions i recomanacions especialment dirigides a les persones responsables de la formació d’aquests especialistes, amb
la intenció que sigui d’utilitat i, si més no, contribueixin a la comprensió i el debat sobre un tema
la importància del qual coneixen bé les persones que es dediquen a la formació”. 28 de febrer.
17 metges de Catalunya presenten els seus llibres
a la Diada literària col·legial
17 metges col·legiats a Catalunya presenten la seva obra recentment publicada en una nova edició
de la Diada literària col·legial. L’acte, que se celebra a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB), està promogut pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i organitzat per la Secció de Metges Jubilats del COMB amb motiu de la Festa Literària de Sant Jordi.
Joaquim Ramis, president de la Secció Col·legial de Metges Jubilats del COMB, presenta l’acte,
i Josep Termes i Ardèvol, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2006, el clou amb la conferència
“Història del catalanisme: grans trets i debats”.
Els metges que exposen les seves creacions literàries o assagístiques són: Daniel Roig, Pere Miret,
Josep M. Vilarrasa, Manuel Clemente, Jordi Varela, Ignacio Balaguer, Francisco Salamero, Jordi
Vila-Abadal, Joan Vergés, Manel Sarró, Rosa Mur, Alfonso Cabezas, Joan Colominas, Celestí
Ribera, Miguel Balcells, Julià Farré i Marina Alcolado. 24 d’abril.

Pàgina del web col·legial.
El Periódico.com, 7 de febrer de 2007.

Diario Médico, 28 de febrer de 2007.
Guia La salut dels MIR.

Sessió de la Diada literària col·legial.
Josep Termes, escriptor.

“Mujeres y medicina”, article de Pilar Arrizabalaga
al diari La Vanguardia
Pilar Arrizabalaga, vocal del COMB, publica un article d’opinió al diari La Vanguardia amb el
títol “Mujeres y medicina”, que tracta sobre la feminització de la professió mèdica i les conseqüències de l’aplicació de la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes, coneguda com a
Llei d’Igualtat.
Al seu article, Arrizabalaga destaca que “la feminització de la medicina ha estat molt superior a
la d’altres titulacions científiques”, però “la representació femenina és asimètrica en els àmbits
clínic i investigador, per una banda, i en l’acadèmic, per l’altra”, afegint que ens trobem davant
de “dades clarament desviades del reconeixement professional entre homes i dones”.
La vocal del COMB apunta: “La transparència i la publicitat del sistema d’avaluació són imprescindibles per evitar l’endogàmia que encobreix, entre d’altres discriminacions, la del gènere.
La llei per a la igualtat és positiva per millorar les diferències en l’àmbit sanitari”. 6 de maig.

La Vanguardia, 6 de maig de 2007.
Pilar Arrizabalaga, vocal del COMB.
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El Centre SAR La Salut rep el nom de “Josep Servat” en homenatge
a qui fou conseller delegat del COMB
El centre residencial per a gent gran SAR La Salut, impulsat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB) i el Grup SAR, rep el nom de “SAR La Salut Josep Servat”, en memòria de Josep Servat i
Rodríguez, qui fou conseller delegat del COMB i impulsor d’aquest projecte col·legial.
Miquel Bruguera, president del COMB, i Higini Raventós, president del Grup SAR, acompanyats per
un centenar d’altres representants del món sanitari i un nodrit grup d’amics, glossen la figura i l’empenta de Josep Servat (1954-2006) i ressenyen la seva trajectòria professional. L’acte d’homenatge a Servat
té lloc en presència de Carme Amat, esposa de Josep Servat, i dels seus fills, Josep, Àlex i Pol.
El centre SAR La Salut Josep Servat, inaugurat l’any 2003, acull i presta serveis sociosanitaris a metges
i als seus familiars a través d’un conveni de col·laboració entre el Grup SAR i el COMB. 16 de maig.
La Secció Col·legial de Metges Jubilats organitza la setena edició
dels Concursos Artístics per a Metges
La Secció Col·legial de Metges Jubilats del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) organitza la
setena edició dels Concursos Artístics per a Metges dels quatre col·legis de Catalunya. Els guardons premien les obres presentades en les modalitats de dibuix i pintura, fotografia, narrativa breu i poesia. Jaume
Roigé, tresorer del COMB, i Joaquim Ramis, president de la Secció, presideixen l’acte de lliurament dels
premis.
En fotografia, Frederic Sagués guanya el Tritó de Plata, i el Tritó de Bronze premia Teresa Romanillos.
En dibuix i pintura, Matilde Soler rep el primer guardó, i Jordi Altimiras, el segon. En poesia resulten
premiats Xavier Miquel, Tritó de Plata, i M. Montserrat Barnadas, Tritó de Bronze. Quant a narrativa
breu, el primer guardó és per a Carme Garcia, i Daniel Roig s’endú el Tritó de Bronze.
Un cop lliurats els guardons, Joaquim Ramis dóna la paraula a Patricia Gabancho, periodista i escriptora, qui llegeix la conferència “Catalunya: ciència i creativitat”. 22 de maig.
42 metges de Barcelona reben un guardó a la quarta edició dels Premis
a l’Excel·lència Professional
42 metges de Barcelona reben un guardó als IV Premis a l’Excel·lència Professional, que atorga el Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya a un total de 73 metges dels quatre col·legis catalans que han destacat en el seu exercici professional. Els premis, que enguany celebren la seva quarta edició per a Barcelona,
i tercera per a tot Catalunya, tenen la finalitat de reconèixer públicament l’excel·lència dels guardonats.
L’acte de lliurament dels Premis té lloc en el decurs de la Jornada de la Professió Mèdica, a Lleida.
Els Premis a l’Excel·lència Professional guardonen metges i metgesses de sis àmbits professionals.
Els premiats del COMB són, en Assistència Hospitalària: Manel Armengol, Xavier de Balanzó, Josep
M. Garcés, Frederic Manresa, Maria Sol Prats, Eugeni Trilla i Valentí Valls; en Assistència Primària:
Francesc Borrell, Antoni Dedéu, M. del Mar Domingo, Anna M. Estabanell, M. Josep Font, Germán
Lozano i Carme Prieto; en l’Àmbit Sociosanitari i altres àmbits assistencials: Francesc Xavier Busquet,
Carles García-Ribera, Jordi Medallo, Ramon Miralles, Consol Serra, Xavier Soria i Antoni Trilla; en Recerca Biomèdica: Antoni Castells, Joan Cinca, Teresa Español, Clàudia Fortuny, Romà Pallarés, Ramon
Planas i Francesc X. Real; en Educació Mèdica: M. Josep Cerqueira, Màrius Foz, José Jurado, Carles
Miquel, Àlvar Net, Olga Parra i Màrius Petit, i en Humanitats Mèdiques: Nolasc Acarín, Ferran Aguiló,
Lluís Daufí, Carles Hervàs, Joaquim Ramis, Jaume Rosset i Ramon Trias. 21 de setembre.
El COMB presenta un estudi demogràfic sobre els seus col·legiats i fa públic
un document sobre la falta de metges
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona organitza una sessió amb representants dels sector sanitari per
presentar l’estudi demogràfic dels seus col·legiats i un document de la Junta de Govern sobre la falta de
metges. Miquel Bruguera, president del COMB, presenta i modera l’acte, que compta amb la participació de Marina Geli, consellera de Salut.
La publicació Estudi demogràfic dels metges del COMB. Importància dels metges estrangers, primer estudi
fet a Espanya sobre el pes dels metges estrangers en el total de professionals d’un col·legi concret, posa
en relleu que una proporció cada cop més important dels metges que treballen a Catalunya són estrangers. Paral·lelament, al document La posició del COMB davant la falta de metges, la Junta de Govern del
COMB exposa que “l’arribada de metges estrangers és una solució conjuntural” a la falta de metges i
que cal “establir mesures” que permetin als col·legis professionals “gestionar adequadament l’accés a la
professió”.
L’Informe Anual 2006 del COMB, editat al juny de 2007, va avançar alguns dels continguts de l’estudi
demogràfic en un “Informe sobre demografia col·legial de l’any 2006” a càrrec de Marc Soler, director
adjunt corporatiu del COMB, i Berenguer Camps, cap del Gabinet d’Estudis Col·legials. 9 d’octubre.
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Acte d’homenatge
a Josep Servat
al “Centre SAR La Salut”.

Joan Colominas, Joaquim Ramis
i Patricia Gabancho, a l’acte de
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Bruguera es mostra contrari a l’ampliació d’horaris als Centres
d’Atenció Primària proposada per l’ICS
Miquel Bruguera, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), escriu una tribuna
d’opinió al diari La Vanguardia, titulada Descontentos, on es mostra contrari a la proposta de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’ampliar els horaris dels Centres d’Atenció Primària (CAP) fins a les 9 del vespre.
Segons Bruguera, aquesta decisió de l’ICS ha fet que els metges dels CAP estiguin “molt descontents”
i ho visquin “com una amenaça de més treball i més ocupació”, ja que “aquesta exigència implica el risc
d’empitjorar les seves condicions de treball”.
El president del COMB afirma que “si no es pot pagar millor, ni pagar la feina extra, l’Administració hauria d’esperar a ampliar l’horari a haver ofert als metges altres compensacions”. Bruguera demana iniciar “un
debat rigorós per aconseguir que el metge pugui dedicar el temps necessari als seus malalts” i reitera que “no
hi ha urgència per obrir els CAP més temps”. 4 de novembre.
El COMB organitza un debat sobre el paper dels metges en el govern
i la gestió dels hospitals
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) organitza un debat per analitzar quin ha de ser el
paper dels metges en el govern i la gestió dels centres sanitaris. La jornada, que porta el títol Cap a un
nou model participatiu dels metges en la gestió dels hospitals, està presidida per Marina Geli, consellera
de Salut, i Miquel Bruguera, president del COMB.
Segons els organitzadors del debat, la insatisfacció dels metges s’ha convertit en un dels problemes
més importants del sistema sanitari públic, i es basa tant en la falta d’autonomia per gestionar el
propi treball com en la falta d’estímul i de reconeixement professional. La jornada té com a objectiu
analitzar quines han de ser les vies de participació dels metges en el govern i la direcció dels centres
sanitaris per tal de millorar la satisfacció dels professionals i l’eficiència del sistema.
L’acte es divideix en tres taules rodones. La primera taula, “Govern i gestió de l’hospital: la direcció
mèdica”, és moderada per Ricard Gutiérrez, vicepresident del COMB. Miquel Vilardell, vicepresident del COMB, modera la segona taula, titulada “Els serveis hospitalaris i el cap de servei”. Eduard
Jaurrieta, adjunt de gerència de l’ICS, modera la tercera taula, “Òrgans de participació dels metges
als hospitals”. 9 de novembre.
Diario Médico guardona tres iniciatives del Col·legi de Metges de Barcelona
als VI Premis a les Millors Idees de l’Any
Diario Médico atorga tres premis al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) amb motiu de
l’acte de lliurament dels Premis a les Millors Idees de l’Any 2007, que enguany compleixen la seva sisena
edició. En un acte presidit per Marina Geli, consellera de Salut, el diari de sanitat guardona el curs del
COMB per a metges estrangers i els estudis de la Fundació Galatea sobre la salut dels metges jubilats i
sobre la salut dels metges MIR.
El curs “L’accés dels metges a l’exercici de la professió”, organitzat conjuntament pel COMB i l’Institut
d’Estudis de la Salut, té l’objectiu de facilitar l’accés dels metges, en general, i els professionals formats a
l’estranger, en particular, a l’exercici de la professió mèdica, i apropar el metge al món laboral mitjançant
la formació en continguts imprescindibles per a l’exercici de la professió.
Els dos estudis de la Fundació Galatea premiats són La salut del metge jubilat. Estudi de les necessitats
dels professionals de la medicina relacionades amb el moment de la jubilació i La salut del MIR. Guia per a
tutors i professionals dels centres sanitaris docents. La Fundació Galatea té l’objectiu de promoure la salut,
el benestar físic i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic. 26 de novembre.
La Fundació Galatea presenta un estudi sobre Salut, estils de vida
i condicions de treball dels metges i metgesses de Catalunya
La Fundació Galatea organitza una jornada de debat per donar a conèixer l’estudi Salut, estils de vida
i condicions de treball dels metges i metgesses de Catalunya, que descriu i analitza una enquesta sobre la
salut dels metges catalans. Antoni Plasència, director de Salut pública del Departament de Salut; Josep
M. Solé, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i Jaume Padrós, president de la
Fundació Galatea, presideixen la jornada de debat.
L’enquesta en la qual es basa el treball s’ha realitzat sobre una mostra representativa dels metges dels quatre
col·legis catalans, i tracta sobre la salut, els hàbits i les conductes relacionats amb la salut, la utilització dels serveis sanitaris i medicaments i els treballs (remunerat i domèstic) dels metges i les metgesses de Catalunya.
L’estudi de la Fundació Galatea és un treball elaborat pel Centre d’Anàlisi de Programes Sanitaris, i les
seves autores són les doctores Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucía Artazcoz, Carme Borrell, Mercè
Fuentes i Carme Valls, metgesses expertes en enquestes de salut poblacional i salut laboral des d’una
perspectiva de gènere. 28 de novembre.

La Vanguardia, 4
de novembre de 2007.
Miquel Bruguera,
president del COMB.

Sessió de la jornada Cap a
un nou model participatiu
dels metges en la gestió dels
hospitals, al COMB.

Acte de lliurament dels premis
de Diario Médico a les Millors
Idees de l’Any 2007.

Pilar Arrizabalaga, a l’acte de
presentació de l’estudi Salut,
estils de vida i condicions de
treball dels metges i metgesses
de Catalunya, al COMB.
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