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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Moltes són les coses que la nostra institució ha fet durant 
l’any. És bo que al fi nal es revisin, se’n faci una síntesi i s’escriguin 

en paper, i que alhora s’acompanyin del posicionament de la institució 
dels metges de Barcelona en els temes que són o han estat d’actualitat. 
Això és el que pretén l’Informe Anual: recollir els fets més rellevants, 
acompanyats de les refl exions dels membres de la nostra institució. 

Aquest ha estat un any difícil per a la nostra professió; la crisi econò-
mica ha tingut i té una gran repercussió en el nostre treball i ha generat 
neguit, incertesa i temença per la possible pèrdua de qualitat assisten-
cial i també per la pèrdua de llocs de treball i de capacitat adquisitiva. 
Avui la situació encara continua i no sabem molt bé quan ni com serà el 
fi nal. El Col·legi ha fet i farà sentir la seva veu, i continuarà fent-ho, da-
vant de tot allò que considera que pot provocar una pèrdua en el nostre 
sistema sanitari. Els professionals mèdics volem participar en la decisió 
de les mesures a prendre, volem que siguin consensuades i, per això, 
perquè creiem que sense la nostra participació activa es farà molt difícil 
seguir pel camí adequat, demanem estar en una taula de negociació 
directa. El Col·legi, juntament amb altres institucions, corporacions i 
sindicats professionals, treballarà per aconseguir els objectius que facin 
possible continuar amb una pràctica mèdica de qualitat i que aquesta 
sigui sostenible. Si estem tots junts ho aconseguirem.

Aquest any, el Col·legi ha treballat per millorar la informació i la co-
municació als nostres col·legiats i ha potenciat l’àrea de praxi mèdica, 
amb la creació d’unitats per ajudar els nostres professionals davant de 
les agressions que puguin patir. També s’ha potenciat l’àrea de protecció 
social, amb la creació de nous ajuts per als moments fràgils de la vida. 
A més, hem augmentat l’ajut a la innovació i a l’emprenedoria, perquè 
en moments de crisi és quan es fa més necessària la creació de nous llocs 
de treball. Continuarem amb la transparència amb tot el que el Col·legi 
faci en cada moment i estarem atents per donar la nostra opinió no tan 
sols de temes professionals sinó també d’aquells temes que preocupen 
la societat.

Voldria agrair a totes les persones que han participat directament o 
indirecta en els actes col·legials; sense ells ho tindríem molt difícil. Es-
perem comptar-hi novament, però voldríem que d’altres participessin 
també, perquè com més plurals siguin les persones que hi intervinguin 
més s’enriquiran les opinions que el Col·legi pugui donar.

Desitjo i espero que el nostre sector pugui continuar amb la mateixa 
qualitat i prestigi que té i ha tingut. Que la calma torni perquè puguem 
treballar en les millors condicions. Nosaltres, des de la Junta de Govern 
del Col·legi, farem tot el possible perquè això s’aconsegueixi.  
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