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La participació activa
de membres del
COMB i de Metges de
Catalunya en les dues
comissions del Consell
de la Professió,
la Comissió
d’Ordenació de
la Professió i la
Comissió de l’Exercici
Professional, ens
hauria de permetre
utilitzar aquest
instrument per fer
arribar recomanacions
a l’Administració
que haguessin estat
consensuades i que
ajudessin a millorar
les condicions laborals
dels metges
del nostre país

Diàleg permanent
entre el COMB
i Metges de Catalunya
l Col·legi de Metges de Barcelona i el sinE
dicat Metges de Catalunya són les dues organitzacions professionals dels metges amb més pes
social i polític del nostre país. La seva història és
llarga i plena de fets meritoris relacionats amb la
defensa dels interessos dels metges. Cada una té
objectius i finalitats que els són propis, tot i que
alguns d’aquests objectius formen part de les aspiracions de les dues organitzacions i també de la
raó de ser de les dues. Els col·legis de metges tenen
una obligació principal o essencial, que és la de
vetllar per la qualitat tècnica i ètica de l’exercici
professional dels metges i donar a la societat garanties de la seva preparació i competència, així
com de la seva voluntat de respectar el Codi de
Deontologia en la seva pràctica professional. Objectius de segon grau, però també importants, dels
col·legis són vetllar pels interessos professionals i
personals dels metges, com ara els aspectes relacionats amb la protecció de la seva salut, amb la seva
defensa jurídica en cas de reclamacions i amb la
seva representació davant les autoritats sanitàries.
El sindicat de metges, en canvi, s’ocupa fonamentalment dels problemes laborals dels metges, com
són els salaris, les condicions de treball, les promocions, els incentius, etc. i, per tant, forma part de
la seva competència negociar amb els directius i els
comandaments del sistema nacional de salut.
Les dues són organitzacions democràtiques, però
es diferencien perquè els electors de les juntes de
govern dels col·legis són tots els metges, ja que els
col·legis són corporacions a les quals tots els metges en exercici han de pertànyer obligatòriament,
mentre que als sindicats les eleccions per accedir
als càrrecs dirigents es fan només entre els afiliats,
ja que són organitzacions de caràcter voluntari. Les
aspiracions de les dues organitzacions són complementàries i el més raonable fóra que actuessin de

Jaume Padrós, Albert Tomás, Miquel Bruguera i Antoni Gallego, en una reunió a la seu col·legial.

manera coordinada, fomentant les sinergies i minimitzant les discrepàncies.
Això és el que han fet fins ara, amb més o menys
encert, el COMB i Metges de Catalunya, i previsiblement seguiran fent-ho els propers anys. Hi ha
molts temes que són responsabilitat de les dues organitzacions i hem d’evitar que es facin públiques
actituds o posicions discrepants.
La bona sintonia entre el COMB i el sindicat
de metges comença amb la mateixa fundació del
sindicat, o potser en podríem dir refundació, quan
l’any 2002 es produeix la fusió entre la branca catalana del sindicat mèdic existent en tot el territori
espanyol, liderada pel doctor Patricio Martínez,
amb la Federació d’Associacions de Metges d’Hospital de Catalunya (FAMHOC) dirigida en aquell
moment pel doctor Lluís Masferrer, que era una
organització molt representativa i força potent
dels hospitals de la XHUP. D’aquesta unió sorgeix
Metges de Catalunya, presidit pel doctor Masferrer, amb el doctor Martínez com a secretari general. En aquesta fusió va tenir un paper important
el president del COMB, que va contribuir a apropar les postures dels dirigents de les dues organitzacions, amb la convicció que Catalunya necessita
un sindicat professional de metges potent i que els
representi a tots. L’excel·lent relació COMB-Metges de Catalunya comença en el mateix moment
de la constitució de Metges de Catalunya, en un
acte solemne en què estan presents membres de
la Junta de Govern del COMB, i segueix amb la
participació activa i constructiva de membres del
sindicat en l’Assemblea de Compromissaris del
Col·legi i en algunes seccions, com la d’hospitals, i
fins i tot amb la presència d’un membre de Metges
de Catalunya a la Junta de Govern que va sorgir de
les eleccions celebrades l’any 2006.
Les magnífiques relacions personals que existien
entre els màxims directius del Col·legi i de Metges
de Catalunya no s’han estroncat com a conseqüència de l’anada a Madrid del doctor Martínez com a
secretari general de la Confederació Espanyola de
Sindicats Mèdics i de la prematura mort del doctor Masferrer, i s’han refermat amb les persones
que actualment lideren Metges de Catalunya, el
seu president Albert Tomás i el seu secretari general Antoni Gallego. Els darrers mesos s’han mantingut relacions periòdiques entre els presidents i
els secretaris de les dues organitzacions, per examinar problemes comuns i buscar estratègies que
condueixin al millor resultat.
La participació activa de membres del COMB
i de Metges de Catalunya en les dues comissions
del Consell de la Professió, la Comissió d’Ordenació de la Professió i la Comissió de l’Exercici
Professional, ens hauria de permetre utilitzar
aquest instrument per fer arribar recomanacions a
l’Administració que haguessin estat consensuades
i que ajudessin a millorar les condicions laborals
dels metges del nostre país. Malgrat les diferències
entre una i altra organització, o justament perquè
hi ha diferències, crec que hem de seguir treballant
conjuntament, Col·legi i Sindicat, amb lleialtat
mútua i en benefici dels metges, cada un des del
seu lloc, i amb els seus principis.
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