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Agenda Activitat col·legial

El COMB fa públic un Document de Posició sobre
“Polítiques de reducció de danys en els drogoaddictes”
El Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona publica un Document de 
Posició sobre “Polítiques de reducció de danys en els drogoaddictes”, 
arran de la reunió d’experts en el camp de les drogoaddiccions que va 
tenir lloc a la seu del COMB a principis d’any. 

Al document s’afi rma que les sales de consum de drogues, especial-
ment per via intravenosa, “no haurien de representar un motiu d’alarma 
social, ja que està ben demostrat que no indueixen a augmentar el con-
sum, ni atreuen venedors de drogues, ni causen inseguretat al seu vol-
tant”. El COMB considera que “cal contemplar l’ampliació del nom-
bre d’aquestes instal·lacions sanitàries per evitar que la concentració 
d’usuaris en les existents pugui generar alarma social”. El Document 
de Posició és accessible al web col·legial www.comb.cat. 29 de març 

El COMB inaugura el nou cicle “Debats al COMB” amb una sessió
sobre “La reforma sanitària d’Obama” 
El Col·legi de Metges de Barcelona convida diversos experts a participar en un debat sobre “La reforma sa-
nitària d’Obama”, en el primer acte de “Debats al COMB”, un nou cicle adreçat als col·legiats i al sector sa-
nitari. Miquel Vilardell, president del COMB, presenta l’acte, i Jaume Padrós, vicepresident primer, modera 
el debat. A la sessió hi participen presencialment Pere Ibern, professor associat al Departament d’Economia 
i Empresa de la UPF i membre del Centre de Recerca d’Economia i Salut, i Imma Tubella, catedràtica de 
Teoria de la Comunicació i rectora de la UOC. Els altres dos convidats a intervenir al debat, Antoni Bassas, 
corresponsal de TV3 als EUA, i  Xavier Pi-Sunyer, professor de Medicina de la Universitat de Columbia 
(EUA), ho fan per videoconferència. 27 de maig

La Cursa Atlètica de la sisena edició dels Medijocs aplega gairebé 400 participants
La Cursa Atlètica, que té lloc amb motiu dels Medijocs 2010, els Jocs Col·legials Esportius anuals del COMB, ha 
comptat amb la participació de 378 professionals de la medicina, els seus familiars i d’altres afi cionats a l’esport.

La competició se celebra a Sant Cugat del Vallès, al circuit de vuit quilòmetres que va de La Pollancreda a 
Can Borrell, i és la modalitat esportiva que reuneix més participants. A la Cursa Atlètica s’hi afegeix també 
un torneig triangular de futbol sala, que va tenir lloc el passat 22 de maig, així com una ascensió al Puigsa-
calm, al juny, i un torneig de golf, al setembre.

Amb la celebració dels Medijocs, que aquest any compleixen la seva sisena edició, el COMB pretén practi-
car amb l’exemple i transmetre a la societat, des del col·lectiu mèdic, que els hàbits esportius estan relacionats 
directament amb una millor salut. 29 de maig

Miquel Bruguera rep la Insígnia d’Or de la Professió en un homenatge
al Col·legi de Metges de Barcelona
Miquel Bruguera i Cortada, president del Col·legi de Metges de Barcelona entre 1994 i 2010, rep la Insígnia 
d’Or de la Professió en un acte d’homenatge a la seva fi gura que té lloc a la Sala d’Actes de l’edifi ci col·legial. 

A l’acte hi participen Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat; Xavier Trias, Eduard Rius i Xavier 
Pomés, exconsellers de Sanitat; Miquel Vilardell, president del COMB; Jaume Padrós, vicepresident primer; 
Pilar Arrizabalaga, secretària; Ramon Trias, expresident del COMB, i Jaume Aubia, president executiu del 
Grup MED. També es projecta un vídeo amb imatges de la trajectòria col·legial de Miquel Bruguera i hi 
té lloc una intervenció gravada de Joan Rodés, director de l’IIS-Clínic IDIBAPS i estret col·laborador de 
Bruguera. Assisteixen a l’homenatge, entre d’altres representants de la professió i el sector sanitari, Nolasc 
Acarín, president de Mutual Mèdica; Juli de Nadal, exdirector de l’IES, i membres de les Juntes de Govern 
actual i anteriors del COMB, personal de la corporació i familiars del doctor Bruguera. 

Pilar Arrizabalaga llegeix l’acta de la Junta de Govern del COMB on s’acorda concedir a Miquel Bruguera, 
per unanimitat, la Insígnia d’Or de la Professió “en reconeixement i agraïment per la seva contribució al 
servei de la professió mèdica en el seu conjunt, de la institució col·legial, de les institucions sanitàries i de 
la societat”, així com “pel seu lideratge personal i professional”, i per haver conduït el COMB “a esdevenir 
un referent imprescindible, tant en el món mèdic i sanitari com en l’institucional i polític a Catalunya, al 
conjunt de l’Estat i a Europa”. 17 de juny

Jordi Pujol participa en una jornada de debat sobre “Protecció social, 
cohesió professional” al COMB
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya, participa en l’acte de cloenda d’una jornada de debat 
sobre “Protecció social, cohesió professional” que se celebra al Col·legi de Metges de Barcelona, amb motiu 
de la presentació de les accions del Programa de Protecció Social (PPS) del COMB per al 2010. 

A la jornada sobre el PPS hi participen també Miquel Vilardell, president del COMB; Jaume Padrós, 
vicepresident primer; Lurdes Alonso, vicesecretària; Adriana Bataller, presidenta de la Secció MIR i vocal; 
Antoni Calvo, director del PPS; Josep Ramírez, director gerent de la Fundació Institut Guttmann; Carme 
Martín, vocal de la Secció de Metges Jubilats del COMB, i Antoni Salvà, director de l’Institut Català de 
l’Envelliment. 21 de juny 

Manifest de col·legis professionals de Catalunya en defensa de l’Estatut
El Col·legi de Metges de Barcelona i els col·legis d’Enginyers Industrials, d’Arquitectes, de Farmacèutics, 
d’Economistes, d’Infermeres i Infermers, d’Enginyers de Camins i Ports i d’altres corporacions professionals 
de Catalunya, fi ns a arribar a un total de 43, encapçalen un manifest de suport a l’Estatut vigent i d’adhesió a 
la manifestació convocada per Òmnium Cultural per al proper dissabte 10 de juliol en resposta a la sentència 
del Tribunal Constitucional. 
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Al manifest s’exposa el “rebuig al fet que el Tribunal Constitucional no respecti” l’Estatut vigent, “expressió 
de la voluntat del poble de Catalunya a través dels seus representants al Parlament de Catalunya, a les Corts 
espanyoles i ratifi cat en referèndum”, i es fa palesa la “preocupació per les conseqüències que aquesta sentèn-
cia pot representar”. Així, s’encoratja “el conjunt de la societat civil a donar suport a totes aquelles iniciatives 
que defensin l’autogovern”.

El 3 de juliol, Miquel Vilardell, Jaume Padrós i Pilar Arrizabalaga, en representació de la Junta de Govern 
del COMB, van assistir a una trobada de membres de la societat civil i la política catalana al Fossar de les 
Moreres per mostrar el seu suport a la manifestació del 10 de juliol en defensa de l’Estatut. 8 de juliol

Quaranta-dos metges de Barcelona reben
un guardó als VII Premis a l’Excel·lència Professional 
El Col·legi de Metges de Barcelona lliura, en un acte celebrat al Teatre Romea, els Premis a l’Excel·lència Profes-
sional 2010 a 42 metges de Barcelona que han destacat per l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professi-
onal. Durant la sessió de lliurament dels Premis, que enguany celebren la seva setena edició, es ret homenatge a 
la fi gura del doctor Jordi Gol i Gurina, en el 25è aniversari de la seva mort, i té lloc, així mateix, un acte de reco-
neixement als metges que van integrar la primera Junta democràtica del COMB, elegida al mes d’abril de 1976. 

Els guardonats amb els Premis a l’Excel·lència Professional 2010 són: Ramon Bacardí, Ramon Bataller, 
Eugeni Berlanga, Josep M. Bosch, Jaume Canet, Jordi Carbonell, Javier Castro, Jordi Cebrià, Antoni M. 
Cervera, Maria Pilar Climente, Maria Rosa Coll, Pere Coll, Alexandre Darnell, José-Pablo Díaz, Roberto 
Elosua, Jordi Farrerons, Maria Gassó, Lluís Guerrero, Alfons Malet, M. Victòria Marina, Josep Antoni Mar-
tí Mercadal, Juan Ramon Martínez, Carlos Mestre, Francesc Xavier Mestre, Àngela Mora, Miguel Ángel 
Muñoz, Josep Maria Nicolàs, Jaume Ordi, Gregorio Pizarro, Josep Porta, Dolors Quera, Jacint Raventós, 
Elena Ris, Manuel Roig, Josep Sadurní, Joan Sahuquillo, Antònia Sans, M. Pilar Taura, Jorge Tizón, Carme 
Valls, Josep Vaqué i Rosa M. Villalonga. Lluís Guerrero fa un discurs d’agraïment en nom dels premiats.

Com a homenatge a Jordi Gol té lloc la taula rodona “El llegat del doctor Jordi Gol i Gurina”, moderada per 
Mireia Sans, vocal del COMB, i que compta amb la participació de Josep M. Teniente, metge internista i cap 
del servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró; Francesc Borrell, metge de família de l’EAP Gavarra 
de Cornellà de Llobregat, i Joaquim Ramis, pediatre i president de la Secció de Metges Jubilats del COMB. 
El reconeixement als membres de la primera Junta democràtica del COMB inclou el lliurament de diplomes 
a Guillem Aresté, Moisès Broggi, Raimon Cornudella, Alexandre Darnell, Ramon Espasa, Josep A. Martí 
Mercadal, Juan Ramon Masoliver, Antoni Mirada, Josefa Puig, Josep Maria Pujals, Joaquim Ramis, Josep 
Roca Torrent, Josep Maria Sala Xampeny, Maria Lluïsa Surroca, Josep Traserra, Ramon Trias i Xavier Trias. 
Antoni Mirada, vicepresident del COMB (1976-1982), fa un breu discurs d’agraïment. 29 de novembre

“Diario Médico” premia el COMB per la Unitat Integral de Prevenció 
de la Violència contra el Metge 
Diario Médico atorga un premi al Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona amb motiu de l’acte de lliurament 
dels Premis a les Millors Idees de l’Any 2010, que enguany compleixen la seva novena edició. El diari sanitari 
guardona la iniciativa col·legial de crear la Unitat Integral de la Violència contra el Metge (UIVCM). 

A l’acte de lliurament dels Premis hi participen Marina Geli, consellera de Salut en funcions; Miquel Vi-
lardell, president del COMB; Ricard Gutiérrez, vicepresident de l’OMC i vicepresident segon del COMB; 
José Martínez Olmos, secretari general 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. 30 de novembre

El Col·legi de Metges de Barcelona i el Comitè de Bioètica de Catalunya 
debaten sobre la pandèmia de grip un any després
El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) organitzen un 
debat en el qual professionals de la medicina, responsables públics i professionals de la comunicació ana-
litzen, un any després, l’alerta sanitària mundial generada pel virus H1N1. La sessió forma part del cicle 
“Debats al COMB”.  

Miquel Vilardell, president del COMB, presenta la Jornada. Mireia Sans, vocal, modera la taula rodona 
sobre “Origen del virus i extensió de la pandèmia, les decisions que es van prendre i les reaccions socials”. Hi 
intervenen Antoni Trilla, director de la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció de l’Hospital Clínic i professor 
de Salut Pública; Antoni Plasencia, director general de Salut Pública de la Generalitat, i Milagros Pérez Oliva, 
periodista i defensora del lector del diari El País. En la segona part de la sessió, Francesc Borrell, membre del 
CBC, modera una taula rodona sobre “La resposta científi ca i tecnològica, la visió del metge d’Atenció Pri-
mària i en quin punt es troba la recerca”. Hi participen Joan Ramon Laporte, cap del servei de Farmacologia 
Clínica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i director de la Fundació ICF; Pere Simonet, metge de 
família de l’ABS Viladecans 2, i Tomàs Pumarola, cap de la secció de Microbiologia, Departament de Virus, 
de l’Hospital Clínic. Marc Antoni Broggi, president del CBC, fa la cloenda de la jornada. 16 de desembre

El COMB felicita el Nadal als col·legiats amb una publicació en línia 
sobre publicitat i medicina
El Col·legi de Metges de Barcelona felicita les festes de Nadal als seus col·legiats amb una publicació en línia, 
Publicitat i medicina, que analitza la publicitat mèdica impresa a les revistes mèdiques editades a Catalunya 
entre fi nals del segle xix i el 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 catorzena edició. Al mes de març de 2011 està prevista la inauguració d’una 
exposició sobre aquest tema a l’espai Pedro i Pons de la seu col·legial. 

Miquel Vilardell, president del COMB, destaca a la presentació de la publicació: “És molt important fer 
memòria de tot allò que ens ha permès consolidar-nos com un país amb excel·lència mèdica i farmacèutica.” 
La publicació en línia és accessible al web col·legial www.comb.cat. 22 de desembre
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