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n any més que hem seguit patint.
Vivint la crisi econòmica més gran
d’aquesta generació. Una crisi que comença a afectar l’estabilitat institucional i política del conjunt del país. Que porta a nivells d’incertesa creixents no sols els que la
crisi ja ha afectat en els seus ingressos, sinó
el conjunt de la població. Amb un consum ensorrat, riscos bancaris amb xifres
inèdites que han fet trontollar la mateixa
Unió Europea i que han fet caure governs
un darrere l’altre i han crispat la societat
ﬁns a nivells inquietants.
Sobre el sector sanitari, la crisi ha estat
especialment visible. Si som realistes hem
d’acceptar que potser hi ha altres sectors
de població (com la construcció, el comerç, etc.) molt més dramàticament afectats que els metges, però nosaltres tenim
parts del nostre col·lectiu molt perjudicades
per les retallades del pressupost de sanitat,
sobretot dolorosa per als interins, per als
més joves i per als que ja estaven en situació menys estable abans de la crisi i que
ara s’han precaritzat moltíssim.
Al COMB i al Grup MED en som molt
conscients i estem compromesos a mirar
de mitigar els efectes sobre els nostres
metges més vulnerables. El Programa de
Protecció Social, la Borsa de Treball, i
l’Assessoria Jurídica-laboral han hagut de
ser reforçats i més ben dotats per donar
respostes més efectives a les necessitats
d’aquests metges. I som conscients que
ens hem de preparar per reforçar la capacitat del nostre Programa de Protecció Social per donar, en el futur, més respostes i
més efectives als metges.
Totes aquestes necessitats i projectes
de més i millor protecció, i tots els projectes col·legials de més i millor capacitat
de comunicació del Col·legi i la Junta de
Govern quan es posiciona en els problemes de la crisi i les reformes sanitàries,
d’impuls més efectiu al canvi tecnològic
i a l’emprenedoria necessiten, requereixen,
més i més recursos econòmics. Aquests
nous recursos no poden demanar-se als
metges perquè el Col·legi no pot ni plantejar-se d’augmentar les quotes, ni gravar
amb taxes noves els serveis que presta, ni
demanar subvencions, és clar.

L’any 2012, un any
molt dolent: resistim
i confiem
JAUME AUBIA,
president executiu del Grup MED, SAU

> En moments de crisi de confiança en
tantes i tantes institucions, el COMB
aconsegueix millorar la confiança
dels seus metges, cohesionar més el
col·lectiu i fer-se útil a més persones i
famílies. Aquesta és la base del nostre
èxit: que genera confiança

Cal que aconseguim nous recursos pels
nostres propis mitjans. El principal que té
el COMB a la seva disposició és el Grup
MED. És una realitat potent i efectiva
que molts altres col·lectius ens envegen:
un grup d’empreses que presten serveis
als metges (serveis voluntaris) i competitius en un món obert i sovint molt dur.
L’any 2012, el Grup MED, un any més (i
en portem molts), i malgrat la intensitat
de la crisi, ha aconseguit generar més recursos per fer possible que totes aquestes
activitats i tots aquells ajuts i serveis puguin augmentar.
En el quadre adjunt es reﬂecteixen les
magnituds dels resultats que, any rere any,
ens mostren una realitat positiva i esperançadora. Positiva no sols perquè gairebé
2,5 milions d’euros són en temps de crisi una quantitat memorable, sinó perquè

aquest quadre mostra també l’esforç voluntariós i lloable de la gent que treballa
al COMB-Grup MED. Hem aconseguit
més ingressos amb un nombre d’empleats i uns costos de personal continguts
i, per tant, augmentant la productivitat
de cada persona. Mostra també que ha
crescut el nombre de clients. En un any
que el nombre de col·legiats pràcticament
s’ha estancat, això signiﬁca que el Grup
MED i el COMB han aconseguit fer-se
útils i atractius per a més metges. Aquesta
dada, mantinguda també després d’anys,
ens omple de satisfacció. En moments de
crisi de conﬁança en tantes i tantes institucions, el COMB aconsegueix millorar
la conﬁança dels seus metges, cohesionar
més el col·lectiu i fer-se útil a més persones i famílies. Aquesta és la base del nostre
èxit: que genera conﬁança. No estem bé,
ho sabem i ho patim, però al Col·legi hi
pots trobar suport i ajut, primer per als
vulnerables, però també per als altres, per
a la majoria de metges que necessiten conﬁar els seus estalvis, la seva seguretat, els
seus anhels, les seves iniciatives i la seva
solidaritat en una institució que treballa
per a ells i que no els defrauda ni força
ningú.
Tots volem que el Col·legi pugui fer més
per als metges, tots desitgem que el futur
ens sigui més benigne que aquest present
incert o amenaçador. El Col·legi i els
seus professionals treballem cada dia per
aquest futur millor.
Estem agraïts que, any rere any, més
i més metges ho entenguin, vinguin al
COMB i col·laborin en aquesta construcció col·lectiva que ens omple d’orgull als
que hi participem.

COMB + Grup MED
(100% participades)

Exercici 2007

Exercici 2008

Exercici 2009

Exercici 2010

Exercici 2011

Exercici 2012 (1)

Ingressos explotació

21.764.552 €

25.324.561 €

24.728.888 €

24.570.307 €

25.048.661 €

26.525.828 €

Ingressos totals

24.747.898 €

26.590.397 €

25.602.738 €

25.498.432 €

25.483.727 €

27.182.195 €

45.956

46.233

47.068

50.049

55.150

57.482

284

282

273

279

277

276

522.542 €

89.062 €

99.249 €

45.579 €

155.048 €

154.189 € (2)

2.796.719 €

2.942.205 €

2.734.311 €

2.526.125 €

2.500.618 €

2.497.159 €

Nombre de clients
Nombre d’empleats
Resultats
Aportació Grup MED al COMB

Font: Grup MED.
(1) Dades Consolidades. Matriu: Col·legi de Metges de Barcelona. Participades: Totes les societats amb una participació igual
o superior al 20% del capital social. El procés de consolidació ha estat revisat per l’auditor.
(2) El resultat del consolidat del Grup MED sense el Col·legi és de 149.996 €.
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