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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Aquesta voluntat de 
ser present al territori 

liderada pel president 
Vilardell permet 

conèixer de més a 
prop les necessitats 

dels metges que 
treballen en diferents 
àmbits. Perquè, més 

enllà de la conurbació 
metropolitana, 

són signifi catives i 
importants les altres 

formes d’exercici, 
com les existents als 
hospitals comarcals 
i l’atenció primària, 
especialment rural 

Una de les dades més signifi catives de la 
darrera contesa electoral col·legial va ser l’alta 

participació –històrica– dels metges de fora de l’àrea 
metropolitana. Un fet sense precedents. Un senyal 
democràtic inequívoc d’afi rmació i de voluntat de 
ser més presents a la vida col·legial.

Aquest fet no va passar desapercebut per a la nova 
Junta de Govern elegida, que l’ha convertit en un 
dels seus propòsits d’actuació per a aquest nou man-
dat, és a dir, apropar i democratitzar encara més la 
nostra institució entre els nostres col·legiats i també 
acostar-la a la societat, en general. I no sols a través 
de les delegacions comarcals existents, sinó comp-
tant amb totes les juntes comarcals que van sorgir de 
les darreres eleccions col·legials.

Així, tant el president, Miquel Vilardell, com altres 
membres de la Junta de Govern, han estat en totes 
i cadascuna de les comarcals, mantenint reunions 
amb les seves juntes, exposant les prioritats d’acció 
programàtica de la Junta del COMB, d’acord amb 
els compromisos electorals, i dibuixant les línies 
d’actuació presents i futures. Aquesta voluntat de ser 
present al territori liderada pel president Vilardell 
permet conèixer de més a prop les necessitats dels 
metges que treballen en diferents àmbits. Perquè, 
més enllà de la conurbació metropolitana, són sig-
nifi catives i importants les altres formes d’exercici, 
com les existents als hospitals comarcals i l’atenció 
primària, especialment rural. I hem pogut recollir les 
inquietuds i preocupacions d’aquests col·legiats.

Aquesta revitalització de l’activitat comarcal obeeix 
a la necessitat de fer més participativa la vida col-
legial i professional i d’afavorir el contacte directe 
i la vitalització de propostes sorgides dels mateixos 
metges de les diferents comarcals. Vull destacar, en 
aquest sentit, l’embranzida que han pres les comar-
cals més petites, com el Berguedà o el Garraf.

Però, si ja fa anys que a les delegacions comarcals 
existents hom hi pot fer les gestions fonamentals 
amb el Col·legi, també és necessari que alguns pro-
grames o iniciatives col·legials es facin més propers 
des del punt de vista personal. És el cas del Progra-
ma de Protecció Social que es va posar en marxa al 

desembre del 2007. Aquesta iniciativa pretén donar 
resposta a les diferents necessitats del nostre col-
lectiu, com les situacions de dependència, precarie-
tat, desenvolupament personal o la conciliació de la 
vida laboral amb la família i, per tant, per tal de gua-
nyar efi càcia, cal fer-se pròxim a tots els col·legiats i 
col·legiades. Per això, un dels objectius primordials 
del Programa és desplegar-se en tot l’àmbit territo-
rial. En aquest sentit, ja s’ha assolit un acord amb 
la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic per a 
l’atenció de les demandes dels metges d’Osona i ja és 
molt proper el desplegament al Bages i al Berguedà.

Per intensifi car aquesta relació de proximitat, s’han 
reforçat i millorat els canals d’informació, aprofi tant 
també els instruments i les vies que ens ofereixen les 
noves tecnologies. I, de manera periòdica, els presi-
dents de les juntes comarcals assisteixen a reunions 
de la Junta de Govern i de coordinació comarcal de 
temes col·legials.

D’altra banda, s’ha anat reforçant l’activitat de les 
mateixes juntes, tot donant suport a aquelles iniciati-
ves internes que afavoreixin la participació col·legial: 
presentacions, debats, premis, actes de benvinguda 
als nous col·legiats, als residents, homenatges als 
companys i companyes que es jubilen, voluntariat, 
etc. Però encara és possible fer més, si sabem apro-
fi tar l’embranzida i la voluntat de servei corporatiu. 
Queden molts objectius per abordar, com fer-nos 
més presents als espais mediàtics comarcals i arribar 
més i millor als àmbits locals per fer-nos més pre-
sents, infl uents i respectats.

Amb el desplegament de la Finestreta Única les pos-
sibilitats d’apropament i millora també seran moltes. 
Com també l’ús més intens de les tecnologies per 
fer més pròxims els actes i esdeveniments col·legials 
més importants.

L’activitat de les comarcals ha experimentat un fort 
creixement i no sols en aquelles que tenen delega-
ció pròpia. Celebrem-ho. Cal continuar en aquesta 
línia.  

JAUME PADRÓS,
vicepresident primer

Revitalització col·legial
al territori

Activitat col·legial Debat sobre la professió
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1. Reunió dels presidents de les 
Juntes Comarcals del COMB. 

Març de 2010.

2. Reunió amb la Junta 
Comarcal del Bages.

Maig de 2010.

3. Presentació del Programa
de Protecció Social a Vic.

Maig de 2010.

4. Reunió amb la Junta 
Comarcal del Garraf.

Juny de 2010.

5. Presentació del Programa 
de Protecció Social a Berga. 

Octubre de 2010.

6. Reunió amb la Junta 
Comarcal del Maresme.

Novembre de 2010.

7. Reunió amb la Junta 
Comarcal del Vallès Oriental.

Desembre de 2010.
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