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Presentació

ny rere any, la Junta de Govern del Col·legi Oﬁcial de Metges
A
de Barcelona es complau a lliurar a tots els col·legiats, abans de
l’estiu, l’Informe Anual del que ha estat l’any anterior des del punt
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de vista de la nostra corporació.
Aquest informe, com els dels anys anteriors, no pretén mostrar amb
precisió el que s’ha fet al Col·legi durant l’any precedent, ni vol ser
un inventari de les activitats dutes a terme, com seria una memòria,
sinó que vol reﬂectir com ha actuat el Col·legi durant l’any passat en
aquelles qüestions que afecten més directament la professió mèdica.
Els informes anuals del Col·legi volen ser informatius, és a dir, reﬂectir el que ha passat i que ha afectat directament o indirectament
els metges, i alhora, molt especialment,
Aquest informe, com els descriure les posicions que ha mantingut la
dels anys anteriors, no pretén Junta en cada tema. Per aquesta raó, a les
mostrar amb precisió el que pàgines que segueixen aquesta presentació,
s’ha fet al Col·legi durant trobareu una sèrie de breus articles, escrits
l’any precedent, ni vol ser pels membres de la Junta de Govern, soun inventari de les activitats bre els grans temes que afecten els metges
dutes a terme, com seria de Catalunya en aquest inici del segle xxi:
una memòria, sinó que vol la insatisfacció dels que exerceixen al sector
reflectir com ha actuat el de l’atenció primària, la manca de metges
Col·legi durant l’any passat al sistema sanitari públic, l’increment proen aquelles qüestions que gressiu del nombre de metges estrangers,
afecten més directament la la feminització creixent de la professió, els
professió mèdica problemes de la responsabilitat professional
i de la mala praxi, la defensa i la prevenció
de les agressions que pateixen els sanitaris a la feina, els problemes de
salut dels metges i les fórmules que tenim de protecció social.
En una segona part més breu d’aquest mateix document, us exposem l’estat de les empreses del Col·legi que, com podreu comprovar,
tenen molt bona salut.
L’Informe Anual també vol deixar constància que el Col·legi està
regit per un gran equip humà –en nombre i en qualitat–, ajudat al
seu torn per un equip encara més ampli de col·laboradors, que fan
una gran tasca.
A mi, com a president, em correspon agrair-los la seva dedicació i
competència.

MIQUEL BRUGUERA,
president del Col·legi de Metges de Barcelona
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