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L’Àrea de Cooperació treballa amb l’objectiu de ser un referent
a la xarxa de cooperació catalana
XAVIER DE LAS CUEVAS,
president de la Secció Col·legial
de Metges Cooperadors

E

n el marc de treball de l’Àrea de Cooperació
del COMB, la consolidació ha permès mante·
nir una millora de la informació, així com oferir un
camp de participació amb tots els membres de la sec·
ció, ja sigui a través de la Borsa de Cooperació com
de la mateixa junta de la secció. Aquest fet es concre·
ta en la publicació trimestral del newsletter de coope·
ració i el manteniment del web en els seus apartats
d’agenda, documents, notícies i experiències.
L’any 2013 s’han pogut tancar alguns temes que
feia temps que configuraven un debat obert entorn
a les necessitats i voluntats de la secció: consolidació
de l’espai dins el COMB, enfortiment de la junta
davant les responsabilitats, i assegurança i cober·
tura per als metges cooperadors. Voldríem desta·
car-ne alguns.

La presència a la xarxa
de cooperació catalana
de l’Àrea de Cooperació
del COMB, juntament
amb altres institucions,
és avui una realitat
amb una clara voluntat
de ser el referent
dins el marc sanitari
de la cooperació al
desenvolupament i
l’ajut humanitari en les Compareixença al Parlament
emergències mèdiques Al setembre va tenir lloc la compareixença de Xavier

de las Cuevas davant la Comissió d’Acció Exterior,
Unió Europea i Cooperació del Parlament de Ca·
talunya per explicar els projectes de cooperació del
COMB. El president de la secció col·legial explicà
les situacions prèvia, actual i futura dels metges coo·
perants, les mancances i les necessitats, i el treball fet
fins ara des de l’Àrea de Cooperació. Les emergències

litat de Catalunya i Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya), com a eina important de treball i co·
ordinació entre les diferents institucions que en for·
men part, s’ha concretat en intercanvi d’informació
en formació i docència, borsa de metges coopera·
dors i vies de suport al personal d’ONG amb estrès
posttraumàtic.
D’altra banda, des de l’Àrea de Cooperació sempre
hem manifestat la voluntat de facilitar l’accés a una
rotació internacional per als residents en període de
formació a Catalunya en el marc de la cooperació
amb els països en vies de desenvolupament. Avui
ens felicitem de poder publicar la circular interna
de la Direcció General de Planificació i Recerca en
Salut sobre el procediment de tramitació de les rota·
cions externes del personal en formació pel sistema
de residència, a Catalunya.
XX Beques Dr. José Luis Bada
El COMB manté ininterrompudament des de la
seva creació, l’any 1993, la convocatòria de les be·
ques Dr. José Luis Bada per a la formació de met·
ges en matèria de cooperació. En l’edició 2013 es
van destinar 24.750 € per a estudis de postgrau i
estades formatives relacionats amb la cooperació. Es
van presentar 23 candidatures, de les quals se’n van
seleccionar 13.
Per celebrar el vintè aniversari de les beques Dr.
José Luis Bada, el COMB va organitzar un acte
especial sobre Vides dedicades a la cooperació amb
la participació, entre d’altres, del doctor Jaume E.
Ollé Goig, director d’ACTMÓN; el doctor Fran·
cesc Mateu Hosta, president d’Oxfam Intermón a
Catalunya, i Francesc Cortadellas i el doctor Bou·
rama Ousmane Diedhiou, metge senegalès becat i
en estada formativa a l’Hospital Sant Joan de Déu.
La presència a la xarxa de cooperació catalana de
l’Àrea de Cooperació del COMB, juntament amb
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mèdiques i les possibilitats de formació i acreditació
per a aquells que volen fer cooperació des del volun·
tariat foren temes de debat en la comissió parlamen·
tària. Cal destacar l’interès mostrat per tots els grups
parlamentaris en les possibilitats de suport legislatiu,
permisos laborals i acreditació i, així mateix, la ne·
cessitat de concreció de l’àmbit de la cooperació en
relació amb la salut dins el marc global.
Comissió Mèdica de Cooperació Internacional
El treball de la Comissió Mixta (Agència Catalana
de Cooperació, Departament de Salut de la Genera·
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altres institucions, és avui una realitat amb una clara
voluntat de ser el referent dins el marc sanitari de
la cooperació al desenvolupament i l’ajut humanita·
ri en les emergències mèdiques. Un referent que ens
caldrà concretar d’acord amb la necessitat percebuda
per la majoria de la junta de la secció i per molts col·
legiats de fer un pas més en la línia d’esdevenir un
subjecte actiu en la gestió de la cooperació a Catalu·
nya i desenvolupar un projecte propi de cooperació,
promogut o participat pels col·legiats cooperadors.

