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Metges i societat
El Col·legi Ofi cial de Metges de 
Barcelona (COMB), que reuneix 
29.470 professionals, ha renovat 
els seus òrgans de govern i ha 
elegit el reputat Miquel Vilar-
dell nou president per una molt 
àmplia majoria. Tant la seva can-
didatura com l’encapçalada per 
Núria Fernández Coca van pre-
sentar programes amb trets co-
muns. Entre aquests, el desig dels 
col·legiats de guanyar autonomia 
en la gestió del seu temps dedicat 
a la medicina pública i el d’una 
major transparència en el si del 
COMB. Aquesta coincidència 
pot interpretar-se com un bon 
símptoma, prova que el col·legi, 
tot i ser susceptible de millora, no 
necessita grans cops de timó.

El COMB és una entitat cente-
nària que vetlla pels interessos del 
col·lectiu gremial, però també 
per millorar la pràctica mèdica i 
l’oferta sanitària. Així ho percep 
la societat. És oportú recordar, en 
aquest sentit, que el COMB s’ha 
dotat d’una apreciable comissió 
deontològica. I també que acos-
tuma a intervenir amb diligència 
i encert en els debats pròxims a 
la seva àrea de responsabilitats, 
començant per la reproducció 
assistida i acabant per l’eutanàsia. 
Heus aquí un camí plausible per 
al col·legi, vist com a positiu pels 
ciutadans. Aquests veurien amb 
molt bons ulls que es mantingui 
aquesta línia, marcada durant el 
seu llarg i fructífer mandat pel 
president sortint Miquel Bru-
guera, i refermi d’aquesta manera 
el seu paper d’interlocutor de la 
classe mèdica amb la societat.
1. La Vanguardia. Editorial, 12-2-10

El pla busca formar metges 
que entenguin
de malalties diverses
[...] “La idea és que tots els met-
ges –llicenciats en Medicina– ob-
tinguin una formació bàsica i sò-
lida, durant dos anys, en totes les 
especialitats fi siològiques, i que 
en els dos o tres anys següents es 
facin experts en la branca que es-
cullin”, explica el doctor Ramon 
Pujol, responsable de la formació 
dels metges al Col·legi de Metges 

de Barcelona, que ha participat 
en l’elaboració de la reforma. 
“Fins ara –afegeix–, en la pràctica 
els metges només es preparen per 
a l’especialitat que trien, i això 
ja no s’ajusta al perfi l majoritari 
dels pacients: la societat exigeix 
que els facultatius siguin poliva-
lents”. [...]
2. El Periódico, 6-3-10

Els metges es pronuncien a 
favor de les narcosales
[...] Segons un document fet pú-
blic ahir pel COMB, l’atenció 
sanitària als drogodependents ha 
d’afavorir el consum supervisat 
en un ambient asèptic, expandir 
els programes de substitució (la 
metadona), oferir educació sa-
nitària i vacunes, i aproximar de 
manera precoç els drogoaddictes 
al sistema sanitari per proporci-
onar-los les atencions mèdiques 
que els siguin necessàries.
3. El Periódico, 30-3-10

Catalunya recorre als 
metges estrangers per 
cobrir vacants
[...] El nombre de facultatius es-
trangers al Col·legi de Metges de 
Barcelona (vegeu el quadre ad-

junt) no ha parat de créixer en 
una dècada i l’any passat ja van 
representar més del 57% dels col-
legiats. Respecte al total, sumen 
el 15,6%. I això que els processos 
d’homologació de títols i especia-
litats mèdiques, que depenen del 
Ministeri de Sanitat, són lentís-
sims, pesats i excessivament bu-
rocratitzats. Amb tot, les dues pa-
tronals hospitalàries de Catalunya 
–Consorci i Unió– i els centres 
privats han recorregut als metges 
estrangers per cobrir les vacants. 
Un metge de la XHUP (hospitals 
concertats amb el sistema pú-
blic) pot cobrar uns 7.000 euros 
menys que un de l’ICS. [...]
4. El País, 10-4-10

Vilardell: “Hi pot haver 
una reforma a diverses 
velocitats”
Com bona part de la professió, el 
president del Col·legi de Metges 
de Barcelona, Miquel Vilardell, 
advoca per una reforma de via 
tranquil·la. Sobre el debat de qui-
nes especialitats poden quedar-se 
fora de les àrees comunes, Miquel 
Vilardell aposta perquè la qüestió 
no s’afronti com un problema: 
“No posem impediments ni afa-
vorim lluites: en aquest procés hi 
pot haver diverses velocitats”, va 
manifestar.

Des del seu punt de vista, és 
imprescindible arribar al “màxim 
consens possible” entre les especi-
alitats. Tot i que això no implica 
que totes hagin d’acabar inscrites 
a un tronc concret. “Si no hi vo-
len entrar, no passa res”. [...]
5. La Vanguardia, 13-4-10

El TSJC emet una decisió 
que es contradiu amb la 
nova llei de l’avortament
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha consi-
derat encertat el recurs interposat 
per 112 metges, coordinats per 
Maria Dolors Voltas, contra dues 
normes del codi deontològic del 
Col·legi de Metges de Barcelona 
(CMB) que defensaven la capa-
citat i maduresa de les menors 
per decidir sobre una interrupció 
de l’embaràs, i la necessitat de 
respectar la seva confi dencialitat 
davant dels seus pares o tutors. 
D’aquesta manera, el TSJC es 
pronuncia en sentit contrari a 
l’articulat de la nova llei, de rang 
estatal, que recull la interrupció 

voluntària de l’embaràs, en què 
es reconeix la capacitat de les me-
nors per decidir sobre aquests as-
pectes i la preservació del seu dret 
a la confi dencialitat davant dels 
seus progenitors. No obstant, 
la llei apunta que, si és possible, 
s’informi els pares o tutors de les 
interessades.

[...] Els dos articles ja estaven 
en suspens. “La sentència del Tri-
bunal Superior és contradictòria 
amb la llei espanyola sobre inter-
rupció voluntària de l’embaràs, 
però, mentre aquesta no entri en 
vigor [ho farà al juny], nosaltres 
acatarem la decisió judicial”, va 
indicar ahir el doctor Miquel Vi-
lardell, president del CMB. [...]
6. El Periódico, 13-4-10

El TSJC corregeix el 
codi dels metges sobre 
avortament en menors
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat 
dos articles del codi deontològic 
del Col·legi de Metges de Cata-
lunya, un dels quals es refereix al 
consentiment dels menors d’edat 
per avortar. La sentència té pocs 
efectes pràctics, va explicar el pre-
sident del Col·legi, Miquel Vilar-
dell, degut a l’entrada en vigor de 
la reforma de la llei, però tanca 
un llarg contenciós entre metges 
col·legiats. [...]
7. La Vanguardia, 13-4-10

Degans catalans i COMB 
volen més places de grau
Els degans de Medicina de Ca-
talunya i la junta del Col·legi de 
Metges de Barcelona s’han reunit 
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per analitzar la demografi a i la 
formació i han conclòs que és ne-
cessari ampliar “moderadament” 
les places de pregrau i homoge-
neïtzar totes les notes de tall. [...]
8. Diario Médico, 12-5-10

Vilardell tem un “major 
desencant” dels metges per 
la baixada de sous
El president del Col·legi Ofi -
cial de Metges de Barcelona 
(COMB), Miquel Vilardell, ha 
temut avui un “augment del de-
sencant” dels metges per la reta-
llada de sous en aquest col·lectiu, 
aprovat pel Govern espanyol i ca-
talà, contra el dèfi cit de recursos 
del sistema públic.

En declaracions a Europa Press, 
el també cap de Medicina Inter-
na de l’Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona ha constatat que el 
salari dels facultatius ja és baix en 
comparació amb la resta de països 
europeus, i ha observat que aquests 
són un element clau per al “man-
teniment de la sostenibilitat”.

Per aquest motiu, “hem de vigi-
lar molt que aquesta retallada no 
sigui tant a costa del salari com 

d’altres partides pressupostàries”, 
ha defensat. [...]
9. Europa Press, 1-6-10

Les dones prenen
la medicina
Set de cada 10 alumnes de medi-
cina són noies a Catalunya. Fa 20 
o 30 anys, les dones van copar els 
estudis d’infermeria. Però les no-
ies avancen també en l’ofi ci mè-
dic des de fa una dècada i estan 
copant aquests estudis. El 72% 
dels alumnes de Medicina a les 
universitats públiques catalanes 
són dones. [...]

L’efecte de la feminització de la 
carrera s’està notant cada vega-
da més en la col·legiació i en la 
vida laboral. Si les set facultats de 
medicina catalanes –sis de públi-
ques i una de privada– segueixen 
copades per dones, en pocs anys, 
la professió de metge serà encara 
més femenina. “La feminització 
es nota en els nostres col·legiats. 
En el nostre cas, les dones són ja 
més del 40% dels més de 30.000 
col·legiats i estan pujant”, diu 
Pilar Arrizabalaga, secretària del 
Col·legi de Metges de Barcelona 
i consultora mèdica de l’hospital 
Clínic. [...]
10. El País, 26-9-10

El COMB sol·licita a Geli 
suport per als 414 mestos 
catalans
El president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, Miquel Vilar-

dell, li ha demanat per carta a la 
consellera Marina Geli que doni 
suport als 414 mestos que ha 
identifi cat, per mitjà d’un estudi, 
a Catalunya. Li proposa instar el 
CI perquè es posicioni davant del 
ministeri.
11. Diario Médico, 20-10-10

Anar a la metgessa
[...] “Les dones s’han incorporat 
al mercat laboral a través del ser-
vei als altres, i la medicina, com 
el magisteri, en són clars expo-
nents”, abunda la nefròloga Pilar 
Arrizabalaga, estudiosa del feno-
men de feminització. “A prin-
cipis del segle xx es parlava del 
mestre. Avui, de la mestra. Cada 
vegada es veurà més la medicina 
femenina”. [...]

Les valoracions menys favora-
bles citen, en canvi, una certa 
funcionarització de la medici-
na: les metgesses prefereixen la 
primària enfront de l’hospital, 
treballar en un sol centre en-
front de la duplicació i defensar 
la seva vida familiar enfront de 
la dedicació sense fi . Així, la ma-
joria de les metgesses treballen 
en centres d’atenció primària, 
mentre que els metges ho fan en 
hospitals. “És cert que hi ha un 
decantament a favor de la tasca 
assistencial, però aquesta és la 
principal tasca d’un metge, o 
metgessa”, al·lega Pilar Arrizaba-
laga. [...]
12. La Vanguardia, 13-11-10

Catalunya s’encamina 
a una dràstica falta de 
metges d’aquí 15 anys
L’espontània i inesperada dismi-
nució de pacients experimenta-
da aquest últim any als serveis 
d’urgència dels hospitals i centres 
d’assistència primària (CAP) 
de Catalunya, fenomen que 
s’atribueix a la crisi econòmica, 
ha esmorteït temporalment un 
problema que, si ningú hi posa 
remei, esclatarà a partir del 2025, 
quan es comencin a jubilar els 
13.000 metges que en aquests 
moments tenen de 50 a 55 anys. 
Són el 37,7% dels facultatius 
que exerceixen en l’actualitat, 
el doble, aproximadament, dels 
que durant els 15 anys vinents es 
llicenciaran a les set facultats de 
Medicina de Catalunya. [...]

Els facultatius nascuts a l’es-
tranger ja són majoria entre els 

nous col·legiats a Barcelona. Un 
57,8% dels metges inscrits al 
CMB el 2009 no tenen passa-
port espanyol. Un 76% són sud-
americans, un 9,7% procedeixen 
de la UE, i un 5%, de l’Europa 
de l’Est. [...]
13. El Periódico, 21-11-10

Violència masclista,
xacra social
La violència masclista és la pri-
mera causa de mort entre les 
dones de 15 a 44 anys a tot el 
món, al davant del càncer, la ma-
lària, els accidents de trànsit i les 
guerres. Aquesta dada esgarrifosa 
evidencia que ens trobem davant 
d’una xacra social àmpliament 
estesa que ja no depèn només de 
la contundència policial i judi-
cial que s’ha d’exercir contra els 
agressors sinó que requereix un 
canvi social, cultural, molt més 
profund. [...]

Coincidint amb el Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, el Col·legi de Metges de 
Barcelona ha organitzat avui una 
jornada per abordar la bona praxi 
mèdica en la detecció i diagnòstic 
d’aquest fenomen. La implicació 
de tots els col·lectius que d’una 
manera o altra intervenen en un 
procés de violència de gènere és 
determinant perquè la seva opi-
nió escoltada a temps pot ajudar 
a salvar vides.
14. Avui. Editorial, 25-11-10

Un remei per no plorar
Ana Gómez és metge de família 
al barri de Llefi à de Badalona. 
Entre altres tasques, s’ha dedicat a 
anotar comentaris de víctimes de 
violència masclista que van al seu 
consultori. Frases que sonen com 
bufetades: “Amb el que em diu, 
no cal que em pegui”, “Mai m’he 
estimat, sempre sóc l’última”, 
“Doni’m alguna cosa per no plo-
rar tant”. Ana va demanar ahir als 
seus col·legues de professió una 
cosa en aparença senzilla: “Hem 
de preguntar i escoltar les dones 
amb totes les nostres capacitats”.

La doctora Gómez va compartir 
jornada de treball al Col·legi de 
Metges amb altres professionals 
de la salut, que es van conjurar 
per donar més visibilitat a la vi-
olència masclista diagnosticant-la 
més i millor, detallant els informes 
que traslladen a la fi scalia i al jut-
ge i acompanyant les víctimes. > 
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< Ana va relatar el que les dones 
demanen als seus metges: “Que 
no les jutgem, que comprenguem 
la complexitat de la seva situació, 
que valorem més el suport emoci-
onal que el legal”. Gómez també 
va fer notar que l’atenció primà-
ria té una gran eina: tracta durant 
anys amb les mateixes dones, les 
coneix bé. [...]
15. El Periódico, 26-11-10

Metges amb decisió
Els professionals sanitaris han 
estat i són una de les peces fo-
namentals que han fet possible 
la sostenibilitat i la qualitat del 
sistema. La seva entrega, el seu 
compromís, la seva dedicació, la 
seva formació, ho han fet pos-
sible, però ara és necessària una 
participació molt més activa en la 
presa de decisions.

És imprescindible més auto-
nomia per dur a terme la gestió 
clínica, hem de poder participar 
en la presa de decisions i hem de 
poder negociar directament amb 
les administracions, les patronals 
i els gestors del sistema. [...]
16. La Vanguardia. Article de Miquel 

Vilardell, 28-11-10

Metges per a temps difícils
Els metges es van receptar anit 
una bona dosi de nostàlgia en 
recordar Jordi Gol, l’inspirador 
de l’assistència més moderna i 
propera als pacients, que fa 25 
anys que va morir, i als col·legues 
que van guanyar les primeres 
eleccions democràtiques en una 
institució pública quan encara 
manava Arias Navarro, el 1976.

Als que no van viure aquesta 
època –molts dels metges actu-
als– els han volgut recordar des 
del seu col·legi que aquells van 
ser temps difícils, en els quals els 
metges van prendre la iniciativa 
per avançar com a ciutadans i per 
posar en marxa un canvi radical 
en la seva tasca professional. Per-
què serveixi d’inspiració. [...]  

Juntament amb la nostàlgia, el 
Col·legi de Metges va premiar 
l’excel·lència de 42 professionals 
de les branques més diverses: per 
fer bé la seva feina, per ser bons 
companys, per la seva vocació, 
per ser estimats, per la visió cien-
tífi ca, per la seva honestedat i pel 
seu sentit comú.
17. La Vanguardia. El Mirador. Ana 

Macpherson, 30-11-10

El deteriorament de les 
condicions laborals afecta 
la salut mental del metge
El progressiu deteriorament de 
les condicions laborals que la cri-
si econòmica ha generat en tots 
els sistemes sanitaris occidentals 
repercuteix directament en la sa-
lut del metge. Per abordar aquest 
problema, un grup d’experts re-
units a Barcelona demana canvis 
en el model laboral imperant. 

[...] Segons Firth-Cozens, 
aquest problema, present en tots 
els models sanitaris occidentals, 
es pot solucionar amb millores 
que depenen directament de 
l’Administració: implicar més el 
metge en les decisions de gestió, 
augmentar el temps d’atenció al 
pacient i crear grups específi cs 
per abordar els problemes que 
preocupen el metge.
18. Diario Médico. Portada, 3-12-10

El 70% dels facultatius 
que recorren al Paime es 
recuperen
La depressió i l’ansietat del met-
ge són els problemes més fre-
qüents que s’aborden al Paime, 
un programa instaurat en tots 
els col·legis, que, segons els seus 
responsables, té un índex mitjà 
de recuperació del pacient del 70 
per cent. La prevenció continua 
sent clau. [...]
19. Diario Médico, 9-12-10

Mas encarrega a Salvador 
Alemany i Miquel 
Vilardell consells assessors 
d’economia i salut
El futur president de la Generali-
tat, Artur Mas, ha anunciat que ha 
encarregat al president d’Abertis, 
Salvador Alemany, i al president 
del Col·legi de Metges, Miquel 
Vilardell, la creació de consells as-
sessors sobre economia i salut.

L’anunci l’ha fet poc després 
d’iniciar el discurs d’investidura 
com a 129è president de la Ge-
neralitat. Amb aquests consells, 
Mas vol potenciar l’assessora-
ment extern del Govern des del 
món empresarial i acadèmic. Ha 
explicat que la voluntat és que el 
Govern sigui més efi cient a l’hora 
d’encarar les actuacions necessà-
ries per sortir de la crisi i per mi-
llorar el sistema de salut. [...] 
20. Ara.cat, 20-12-2010

Mas implicarà el Cercle 
d’Economia i el Col·legi 
de Metges en una millor 
governació
El candidat de CiU a la Genera-
litat, Artur Mas, ha encarregat al 
Cercle d’Economia i al Col·legi 
de Metges de Barcelona que 
constitueixin dos consells asses-
sors perquè ajudin a reactivar 
l’economia i millorar el sistema 
de salut, un exemple del que serà 
un Govern dialogant i obert als 
millors. [...]

Com a exemple, Mas ha anun-
ciat que ha demanat al president 
del Cercle d’Economia, Salvador 
Alemany, i al del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, Miquel Vilar-
dell, que “posin en marxa consells 
assessors de format reduït i no 
retribuïts que ajudin el Govern 
en la reactivació econòmica i el 
creixement (...) i a la millora del 
nostre sistema de salut”. [...]
21. Agència EFE, 20-12-10

L’assessor sanitari de 
Mas avisa que sense 
copagament caldrà revisar 
prestacions
[...] Però el professional a qui 
Mas ha encarregat que lideri el 
seu consell assessor en matèria 
sanitària, Miquel Vilardell, va 
advertir ahir que un no al copa-

gament exigeix mesures alterna-
tives per garantir la sostenibilitat 
del sistema sanitari, entre les 
quals la revisió de la cartera de 
serveis, de manera que només es 
prestin els que són “necessaris i es 
demostrin efi caços”. [...]
22. El País, 22-12-10

Vilardell aconsella a Boi 
Ruiz que escolti els sanitaris
El president del Col·legi Ofi -
cial de Metges de Barcelona 
(COMB) i conseller assessor de 
la Generalitat en sanitat, Miquel 
Vilardell, ha recomanat al nou 
conseller de Salut de la Generali-
tat, Boi Ruiz, que “escolti molt”, 
especialment els professionals del 
sector, abans de prendre una de-
cisió. [...]

“La sanitat és global i s’ha de 
preservar”, ha indicat Vilardell, 
que ha desconfi at del fet que 
Ruiz emprengui mesures priva-
titzadores de la sanitat.
23. Europa Press, 28-12-10                                                                      
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