Activitat col·legial · Professió, cultura i societat

El Col·legi crea una Àrea de Cooperació per coordinar
les activitats de cooperació internacional i ajut humanitari
XAVIER DE LAS CUEVAS,
president de la Secció Col·legial de
Metges Cooperadors. Coordinador de
l’Àrea de Cooperació del COMB

JAUME ROIGÉ,
vocal

JORDI CRAVEN-BARTLE,
vocal

La Junta de Govern
del COMB manifesta
la seva ferma voluntat
de continuar, i ﬁns
i tot augmentar, el
seu suport en tots
els temes i activitats
que fan referència a
la cooperació i l’ajut
humanitari

1. Jordi Craven-Bartle, membre de
la Secció de Metges Cooperadors
del COMB; Jaume Roigé, vocal de la
Junta del COMB; Josep Antoni Pujante,
director de Relacions Internacionals
i Cooperació del Departament de
Salut, i Xavier de las Cuevas, president
de la Secció Col·legial de Metges
Cooperadors del COMB, amb els
metges beneÀciaris de les beques
“Dr. José Luis Bada” 2011. Novembre
de 2011.

D

ins de l’activitat col·legial de l’exercici 2011
relacionada amb cooperació, cal destacar la
bona acollida que van tenir, un any més, les beques Dr. José Luis Bada per a la formació mèdica
en salut internacional, com va posar de manifest
l’elevat nombre de sol·licituds i la bona acceptació
per part dels companys a l’acte públic de lliurament. La sessió va constar d’una taula rodona sobre Cooperació en zones de conﬂicte i el relat de l’experiència d’una metgessa becada l’any anterior.
Els 27.500 euros de les beques Bada es van atorgar a nou metges i metgesses, amb els següents
perﬁls: 3 ajuts per a ampliació d’estudis de salut
internacional a l’estranger (2 a Liverpool i 1 a
Londres); 1 ajut per poder fer la diplomatura de
salut internacional a la Universitat Autònoma de
Barcelona; 2 ajuts per fer una estada sobre el terreny dins del programa de formació teoricopràctica de salut internacional (Manaus i Sierra Leone)
i 3 ajuts per fer formació al personal que treballa
sobre el terreny: 1 programa de cirurgia oculoplàstica a Nairobi (Kenya), 1 de salut mental al Holy
Spirit Hospital/Universitat de Makeni (Sierra Leone) i 1 per a la creació-formació d’un laboratori d’anatomia patològica dermatològica al Saint
John God Hospital de Lunsar (Sierra Leone).
Diplomes en Salut Internacional
En el mateix acte de lliurament de les beques
Bada es va fer el primer lliurament dels Diplomes
d’Acreditació en Salut Internacional (DIACAP).
El COMB ha creat dos DIACAP de Salut Internacional: un de bàsic i un altre de capacitació. Els

metges que vulguin ser acreditats han d’emplenar
una sol·licitud i superar el barem establert per a
cada DIACAP. Una comissió formada per membres de la Junta de la Secció de Metges Cooperadors, la Junta de Govern del COMB i l’Oﬁcina
Tècnica (OTA) del COMB analitza cada expedient. Els DIACAP atorgats queden enregistrats al
mateix Col·legi.
Oficina de Cooperació
De l’Oﬁcina de Cooperació s’ha de destacar el
punt de trobada entre les entitats que busquen
professionals per a activitats de cooperació i els
metges i les metgesses que s’ofereixen a fer-les. El
resum de l’activitat de l’any 2011 ha estat: 107
metges cooperadors inscrits, 14 nous inscrits, 7
entitats cooperants i 11 ofertes rebudes. A més de
les dades del curs passat, cal informar sobre la continuïtat del COMB en organismes oﬁcials, com el
Consell de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya –al Plenari i la Comissió
Legislativa– i el Consell de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona.
Secció de Metges Cooperadors
Finalment, cal remarcar el paper de la Secció de
Metges Cooperadors en tot aquest procés de consolidació i dinamització de la cooperació. És segur
que, sense el treball, la tenacitat i la dedicació dels
companys de la Secció, no hauria estat el mateix i
que són imprescindibles per dissenyar el futur. La
Junta de Govern del COMB encoratja a tothom a
seguir en aquesta línia de treball i anima els metges i les metgesses a fer-se socis de la Secció, que
no representa ni més feina ni despesa econòmica.
La Junta de Govern del COMB manifesta la seva
ferma voluntat de continuar, i ﬁns i tot augmentar, el seu suport en tots els temes i activitats que
fan referència a la cooperació i l’ajut humanitari.
Aquesta voluntat es traduirà, durant el 2012, en la
creació de l’Àrea de Cooperació del COMB, que
integrarà tots els temes de cooperació de l’àmbit
col·legial, mentre la Secció Col·legial de Metges
Cooperadors mantindrà la seva funció i ﬁnalitat
principal: ser el punt de trobada de tots els companys interessats a col·laborar més estretament en
els temes d’ajut humanitari.
2. David Noguera, coordinador d’Emergències de Metges
sense Fronteres - Espanya; Xavier de las Cuevas, Jaume Roigé,
Josep Antoni Pujante, i Patricia García Amado, investigadora de
l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB, a la taula rodona sobre
Cooperació en zones de conÁicte.
3. Xavier de las Cuevas. 4. Jordi Craven-Bartle.
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