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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

aprofundir el rol i les funcions de les nostres insti-
tucions, tant en allò que ens és propi (deontologia, 
vigilància de la praxi) i que dóna sentit intrínsec 
a la col·legiació obligatòria, com del conjunt de 
serveis que siguem capaços d’oferir, com en la nos-
tra voluntat de representació dels interessos de la 
professió, l’exercici de responsabilitat social, la de-
fensa de la sostenibilitat del sistema sanitari o en la 
defi nició del paper que els metges i les organitza-
cions que els representen han d’exercir en el futur. 
Així mateix, els nous marcs legislatius i econòmics 
que s’estan confi gurant ens obligaran a actuar amb 
molt més rigor i intensitat.

Caldrà també –i més encara amb la crisi actu-
al– que sapiguem mostrar un nivell de sensibili-
tat adequat davant de les necessitats dels metges 
i metgesses més vulnerables o amb difi cultats 
professionals, socials o econòmiques, i dissenyar i 
implementar totes les eines al nostre abast per do-
nar-hi una resposta efi caç i justa. I, si és possible, 
en un marc de coordinació i evitant diferències per 
raons de territori al nostre país.

En defi nitiva, i tenint en compte les difi cultats 
que hem viscut i les actuals, podem qualifi car de 
notable el balanç de l’any 2010. Vull agrair, en 
aquest sentit, als membres del Plenari del Consell 
i als membres de les juntes dels quatre col·legis de 
metges, el seu compromís i esforç per fer possible 
la consolidació dels projectes existents (Fundació 
Galatea-PAIMM, Responsabilitat Civil, Platafor-
ma Tecnològica Conjunta, etc.) i per expressar la 
voluntat de trobar espais d’actuació conjunta, tant 
de defensa de la professió com dels metges.

Estic convençut que aquest esperit construc-
tiu prevaldrà en el futur. La unitat d’acció ens és 
imprescindible davant les moltes exigències que 
tenim plantejades. Diguem-ho clar, unes exigèn-
cies que no sols ens vénen de l’exterior, sinó que, 
davant dels reptes importants que tenim plante-
jats, són els mateixos metges els que reclamen ac-
tuacions més efi cients i més coordinades entre les 
diferents organitzacions en les quals són presents 
(societats científi ques, Acadèmia de Ciències Mè-
diques, Metges de Catalunya, Mutual Mèdica).  
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FERNANDO VIZCARRO, 
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Malgrat uns primers mesos del 2010 
marcats per la incertesa en el confl icte amb 

el Col·legi de Metges de Girona, que condicio-
nava negativament la bona marxa del Consell, 
fi nalment, la decidida actitud dels metges giro-
nins va fer possible la celebració d’unes eleccions 
transparents i democràtiques. La Junta de Govern 
resultant, encapçalada per Benjamí Pallarès, a més 
d’aconseguir redreçar la corporació gironina, va 
possibilitar la tan desitjada unió d’actuacions i ob-
jectius entre els quatre col·legis catalans.

Amb la resolució dels problemes pendents s’ha 
pogut entrar en una nova dinàmica, basada en la 
confi ança i en la mútua col·laboració, que fa més 
efi caços els col·legis en la defensa dels interessos 
dels metges catalans i de la professió, en general. 
Un exemple d’aquesta acció conjunta ha estat la 
postura pública que tant cadascun dels quatre col-
legis com el Consell de Col·legis de Metges han 
mantingut davant la crisi econòmica i les difi cul-
tats fi nanceres de la Generalitat de Catalunya. Més 
concretament, sobre la rebaixa dels sous dels fun-
cionaris i dels treballadors/professionals del sector 
concertat, sempre fent sentir la seva veu en defensa 
de la qualitat i la viabilitat del nostre sistema sa-
nitari.

Un altre exemple d’aquesta col·laboració entre 
els quatre col·legis ha estat el lideratge conjunt a 
través de la creació d’una plataforma tecnològica 
de darrera generació que, tot respectant les com-
petències de cada col·legi, respongui al desplega-
ment de la Llei Òmnibus i la Finestreta Única 
–instrument que determina i concreta el registre 
públic dels col·legis i l’accés a aquesta informació 
per part dels ciutadans–, responsabilitat de cada 
col·legi.

Amb tot, hem de reconèixer que la situació 
econòmica actual planteja moltes incerteses i ens 
obligarà encara més a concretar i desenvolupar 
propostes i accions conjuntes. Caldrà mantenir i 
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Activitat col·legial Institucions mèdiques

1. Diario Médico, 
29 de setembre de 2010.

2. Fernando Vizcarro, president 
del Col·legi de Metges de 

Tarragona i president del Consell 
de Col·legis de Metges de 

Catalunya.

3. Benjamí Pallarès, president del 
Col·legi de Metges de Girona.

4. Rosa Pérez, presidenta del 
Col·legi de Metges de Lleida.

5. Miquel Vilardell, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona.
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