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Homenatge del COMB i l’OMC a la figura del doctor Hèlios Pardell
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Organització Mèdica Col·legial convoquen un acte per
retre homenatge a la memòria del doctor Hèlios Pardell i Alentà, mort sobtadament el proppassat 30
d’octubre, als 62 anys d’edat. Hèlios Pardell, expert de referència en temes d’acreditació de formació
mèdica continuada, era director tècnic de la Fundació Andragos, secretari executiu del Consell Català
de la Formació Continuada i director del Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica
Continuada.
La sessió d’homenatge, que té lloc a la sala d’actes del COMB, compta amb les intervencions de Mateu
Huguet, director de l’Institut d’Estudis de la Salut; Juan José Rodríguez Sendín, secretari general del
Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), Isacio Siguero, president del CGCOM; Jaume
Padrós, secretari del COMB; Josep M. Pardell, alcalde de Llardecans i germà del doctor Pardell; Miquel
Vilardell, vicepresident del COMB, i Arcadi Gual, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona.

Ricard Gutiérrez, Xavier Trias, Patricio
Martínez i Josep Antoni Bombí.

29 de gener

Diario Médico, 2 de febrer de 2009.

La Fundació Josep Laporte atorga un premi “Conocimiento y Pacientes”
al Col·legi de Metges de Barcelona
La Fundació Josep Laporte (FJL), institució global de gestió del coneixement en ciències de la salut i de
la vida, concedeix un dels premis “Conocimiento y Pacientes” al Col·legi de Metges de Barcelona com
a reconeixement a la seva labor “en la millora de la qualitat en l’atenció sanitària als pacients” i el seu
“compromís en la democratització de la sanitat a través del suport i la difusió de projectes destinats a
professionals sanitaris, pacients i ciutadans en general”.
Miquel Vilardell, vicepresident del COMB, recull el premi de mans d’Albert Jovell, director general de
la FJL. A l’acte hi assisteixen també Jaume Roigé, tresorer del COMB; Francesc Ferrer, vocal de la Junta
de Govern, i Màrius Morlans, president de la Comissió de Deontologia.
El lliurament del premi se celebra a la Casa de Convalescència de Barcelona, en el marc del desè aniversari de la FJL, el cinquè aniversari del Foro Español de Pacientes i el tercer aniversari del Fòrum Català
de Pacients i la Universitat dels Pacients. 21 d’abril

Miquel Vilardell i altres
guardonats amb el premi
“Conocimiento y Pacientes”.

El COMB presenta un QBP sobre “Valoració de l’estat de salut de les persones
sol·licitants d’adopció”
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
presenten una guia sobre “Valoració de l’estat de salut de les persones sol·licitants d’adopció”. Aquesta
publicació del Centre d’Estudis Col·legials del COMB, el número 26 de la col·lecció de Quaderns de la
Bona Praxi (QBP), s’ha distribuït recentment entre els 34.000 metges que exerceixen a Catalunya. La
publicació s’edita amb la col·laboració i el suport de l’ICAA.
A l’acte de presentació de la publicació, que té lloc a la sala d’actes del COMB, hi participen Miquel
Bruguera, president del COMB; Sílvia Casellas, presidenta de l’ICAA, i Ramon Sàrrias, exvicesecretari
del COMB i coordinador d’aquesta publicació del Centre d’Estudis Col·legials.
Bruguera destaca durant l’acte que els metges han de tenir present que “les directrius que marquen
les diferents normatives per a l’adopció tenen com a principal criteri el de protegir la salut i l’entorn de
l’infant”. 28 d’abril

Sílvia Casellas, Miquel Bruguera
i Ramon Sàrrias.

Acte de benvinguda als nous col·legiats MIR al Col·legi de Metges de Barcelona
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona celebra un acte de benvinguda als nous col·legiats que s’inicien en la seva etapa MIR. A la sessió s’explica als futurs metges residents l’organització i els serveis que
presta el Col·legi.
Jaume Padrós, secretari del COMB; Miquel Vilardell, vicepresident; Gustavo Tolchinsky, president
de la Secció Col·legial de Metges MIR, i Roser Garcia Guasch, cap d’estudis de l’Hospital Trias i Pujol,
participen a l’acte.
Padrós informa els nous col·legiats MIR de l’organització del Col·legi, les normes de deontologia, el
paper del COMB en la defensa del metge i la seva representació davant de tercers, entre d’altres funcions
en la defensa del rol social i del prestigi del metge. El secretari del COMB exposa també els ajuts a facultatius amb problemes, les activitats de les empreses de l’àrea econòmica del COMB, el Grup MED, i la
celebració dels Jocs Col·legials Esportius. Per la seva banda, Miquel Vilardell defensa el paper del COMB
com a fòrum de discussió i trobada entre metges, i demana exigència de formació continuada i seguretat
en l’acte mèdic als futurs residents.14 de maig

Roser Garcia Guasch, Miquel
Vilardell, Jaume Padrós
i Gustavo Tolchisnky, i assistents a
l’acte de benviguda als MIR.
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El COMB edita un QBP sobre aspectes mèdics relacionats amb la conducció
de vehicles
El Col·legi de Metges de Barcelona publica una guia sobre “Aspectes mèdics relacionats amb la conducció de
vehicles”. Aquesta publicació és el número 27 de la col·lecció de Quaderns de la Bona Praxi (QBP), que edita el
Centre d’Estudis Col·legials del COMB.
La guia ha estat coordinada per Josep Arimany, director del Servei de Responsabilitat Professional del COMB;
Carlos Martín, metge especialista en medicina familiar i comunitària del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona, i Alexandre Ramon, director del Centre de Revisions Mèdiques Sarrià-Bonanova, i ha comptat amb la
col·laboració de deu experts per a la redacció del quadern. El QBP s’edita amb la col·laboració i el suport del
Servei Català de Trànsit.
Aquest QBP respon a la iniciativa que va anunciar Miquel Bruguera, president del COMB, a la jornada “Problemes mèdics en relació amb la conducció de vehicles”, que va tenir lloc el 10 d’octubre de 2008. Bruguera declarà
aleshores: “El Col·legi presentarà informació als metges, realitzarà un QBP amb recomanacions concretes, i obrirà
una roda de contactes amb els responsables de les facultats de medicina perquè incloguin en els seus programes
continguts sobre conducció segura.” 1 de juny
La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica acull un debat sobre autonomia professional
i lideratge
La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, organitzada per l’Hospital de Puigcerdà i el Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (COMB), acull un debat sobre autonomia professional i lideratge. La Jornada se celebra a Puigcerdà
en el marc de la Universitat d’Estiu, que organitza l’Associació Universitària de la Cerdanya (AUCer) amb el suport de la Universitat Ramon Llull i l’Escola La Salle, i que enguany ha arribat a la seva onzena edició.
Àngel Maurell, vicepresident d’AUCer; Enric Subirats, cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Puigcerdà, i Ramon Pujol, vocal de la Junta del COMB, presenten la Jornada. D’entre les taules que hi tenen lloc, en
destaca la dedicada a debatre El lideratge dels metges en el sistema sanitari, que modera Miquel Bruguera, president
del COMB. A la taula hi participen Xavier Corbella, director gerent de l’Hospital de Bellvitge; Albert Ledesma,
director del CAP El Remei, de Vic; Jordi Varela, director gerent de l’Hospital de Sant Pau, i Miquel Vilardell,
vicepresident primer del COMB.
La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica es clausura amb la conferència de l’escriptor i periodista Francesc-Marc
Àlvaro sobre “Falten nous lideratges pel canvi?”. 17 de juliol
42 metges de Barcelona reben un guardó als VI Premis a l’Excel·lència Professional
El Col·legi de Metges de Barcelona atorga els Premis a l’Excel·lència Professional 2009 a quaranta-dos metges de Barcelona que, a criteri dels jurats constituïts per metges de reconegut prestigi, han destacat per l’excel·lència i la qualitat en la
seva activitat professional.
La sisena edició de l’acte de lliurament dels Premis, que té lloc al Teatre Romea de Barcelona, coincideix amb la celebració del segon centenari del naixement de Charles Darwin. Amb aquest motiu, Andreu Segura, metge de salut pública i
president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració sanitària, i Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia
de la UB i vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans, pronuncien sengles conferències sobre la figura de Darwin.
Els Premis a l’Excel·lència Professional, que enguany celebren la seva sisena edició, guardonen metges i metgesses de diversos àmbits professionals. Els metges premiats són: Joan Albanell, Gema Amorós, Rogeli Armengol, Amparo Arroyo,
Juan-José Ballesteros, Feliu Bella, María José Bilbao, Manuel Borrell, Francesc Xavier Bosch, Magda Campins, Esther
Castell, José Antonio Castillo, Jordi Delàs, Manuel M. Escudé, Miquel Esquius, M. Teresa Estrach, Matilde Ezquerra,
Jordi Fontcuberta, Josep M. Forcada, Gemma Garcia, Xavier Gómez-Batiste, Núria Guañabens, Jaume Guàrdia, Francesc Jané, Pedro Enrique López de Castro, Marian Lorente, Joan Martí, Josep Massons, Benet Nomdedeu, Jorge Juan
Olsina, Josep Manuel da Pena, Núria Peñalver, Pere Plana, Enriqueta Pujades, Salvador Salcedo, Antoni Salvà, Antoni
San José, Antoni Sisó, Mar Tintoré, Adolf Tobeña, Jaume Torner i Antoni Vidaller. 26 d’octubre
El COMB edita un Document de Posició sobre la pandèmia de grip pel nou virus A (H1N1)
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona edita un Document de Posició sobre La pandèmia de
grip pel nou virus A (H1N1). El document es publica al número 127 del Servei d’Informació Col·legial i al web col·legial.
El COMB recomana als metges “fer confiança a l’autoritat científica”, i indica que “desacreditar la vacuna de la
grip” davant els pacients “no únicament és incorrecte des del punt de vista científic, sinó que afavoreix una desconfiança genèrica envers les vacunes en general”.
Al document de la Junta de Govern del COMB s’afirma, així mateix: “La praxi mèdica s’ha caracteritzat per
l’esperit crític, la prudència i el sentit comú en el seguiment dels protocols i les guies de pràctica mèdica i en
les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de decidir el millor per a cada pacient. La grip nova no ha
de ser una excepció”. Es pot accedir al text complet del Document de Posició al web col·legial www.comb.cat.
31 d’octubre
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Quaderns de la Bona Praxi,
núm 27.

Jordi Varela, Xavier Corbella,
Miquel Bruguera, Albert Ledesma
i Miquel Vilardell.

Guardonats i assistents al lliurament
dels Premis a l’Excel·lència
Professional, al Teatre Romea.

Document de Posició sobre
“La pandèmia de grip pel
nou virus A (H1N1)”.
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“Diario Médico” premia l’estudi del COMB sobre la situació dels mestos
i els metges amb títol extracomunitari no homologat
Diario Médico atorga un premi al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb motiu de l’acte de lliurament
dels Premis a les Millors Idees de l’Any 2009, que enguany compleixen la seva vuitena edició. El diari sanitari
guardona la iniciativa col·legial de realitzar un estudi estadístic sobre els metges especialistes sense títol oficial
(mestos) i els metges amb títol d’especialista extracomunitari no homologat.
A l’acte de lliurament dels Premis hi participen Marina Geli, consellera de Salut; Miquel Bruguera, president del COMB; Ricard Gutiérrez, vicepresident del COMB i de l’OMC; Consuelo Sánchez, subsecretària
del Ministeri de Sanitat, i Javier Olave, director de Diario Médico, entre d’altres representants del món de
les Administracions públiques, les institucions i les empreses del sector. L’acte té lloc al Teatre Nacional de
Catalunya.
L’estudi de l’Àrea Professional del COMB té l’objectiu d’aportar dades reals sobre la situació professional,
el nombre i el perfil dels metges sense títol d’especialista i els metges amb títol d’especialista extracomunitari
no homologat, per tal d’efectuar propostes de solució consensuades amb les Administracions competents en
matèria de concessió de títols d’especialista. 24 de novembre
El COMB lliura les beques “Dr. José Luis Bada” per a la formació
de metges cooperadors
El Col·legi de Metges de Barcelona lliura les beques “Dr. José Luis Bada” 2009 per a la formació de set metges
cooperadors. Els facultatius becats en aquesta edició son João Hugo Abdalla, Àngela Aramburo, Abel Dos
Santos, Ángela Martínez, Oriol Mitjà, Ariana Vall i Ana Vall-Llosera.
Aquestes beques, que enguany celebren la seva setzena edició, tenen l’objectiu de promoure la formació de
metges cooperadors i cobrir les necessitats sanitàries dels països en desenvolupament. Aquest any, per primera
vegada, entre els set guardonats hi ha dos professionals estrangers, provinents de Moçambic i Brasil, becats
per ampliar la seva formació acadèmica a Catalunya.
Les beques “Dr. José Luis Bada” es lliuren en el marc de l’acte Pandèmies de rics, epidèmies de pobres. Què
té la grip A que no tinguin les malalties oblidades?, que presenta Jaume Roigé, tresorer del COMB. A la sessió
hi participen Pere Albajar, del Control of Neglected Tropical Diseases de l’Organització Mundial de la Salut
a Ginebra (Suïssa); Josep Maria Jansà, director del Màster de Salut Internacional i Medicina Tropical de la
UAB i metge epidemiòleg de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i Xavier de las Cuevas, president de la
Secció de Metges Cooperadors del COMB. 25 de novembre
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya s’adhereix a l’editorial
en defensa de l’Estatut
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i altres sis col·legis professionals manifesten en un comunicat
la seva “adhesió a l’editorial ‘La dignitat de Catalunya’, publicat avui per dotze mitjans de comunicació escrits
del país, en defensa de l’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya i les Corts Espanyoles i
ratificat en referèndum pel poble català”.
Els col·legis signants són, a més del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Advocats de
Barcelona, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya i el Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya.
L’editorial “La dignitat de Catalunya” apareix reproduït als diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya,
Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell i
Diari de Terrassa. 26 de novembre

Diario Médico,
25 de novembre de 2009.

Guardonats i participants a l’acte
del lliurament de les beques “José
Luis Bada 2009”.

El Periódico i La Vanguardia,
27 de novembre de 2009.

El COMB felicita el Nadal als col·legiats amb una publicació sobre premsa mèdica
catalana dels segles XIX i XX
El Col·legi de Metges de Barcelona felicita les festes de Nadal als seus col·legiats amb un llibret, Premsa
mèdica catalana, sobre revistes mèdiques editades a Catalunya des de principis del segle xix fins al primer
terç del segle xx. La publicació s’emmarca dins la col·lecció de nadales del COMB, llibrets de caràcter
històric i cultural que la corporació edita anualment per felicitar les festes, i que enguany arriben a la seva
tretzena edició.
Miquel Bruguera, president del COMB, afirma a la presentació de la publicació que “la preocupació per
augmentar i difondre el coneixement mèdic ja estava molt present en els nostres col·legues de finals del
segle xix i del segle xx.”
Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i autor de Premsa mèdica
catalana, escriu que “l’evolució del periodisme mèdic [...] esdevé un excel·lent àmbit on fixar el focus i
recórrer la història de la medicina catalana contemporània”. 22 de desembre
Nadala sobre Premsa mèdica catalana.
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