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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Agenda ·  Activitat col·legial

El Col·legi de Metges presenta el carnet “Estudiant COMB”

L’edició en català de “La Vanguardia” es presenta al 
sector sanitari en un acte a la seu del COMB
L’edició en català del diari La Vanguardia es va presentar a 
la seu del COMB el passat 28 d’abril, per primera vegada a 
la ciutat de Barcelona i quatre dies abans de la seva arriba-
da als quioscos, en un acte per al sector sanitari i mèdic de 
Barcelona. Entre els més de 300 assistents a la presentació, 
hi fi guraven Boi Ruiz, conseller de Salut, i Marina Geli, Xa-
vier Pomés, Eduard Rius i Ramon Espasa, antecessors seus 
en el càrrec; Miquel Vilardell, president del COMB; Jaume 
Padrós, vicepresident del COMB; Anna Veiga, de l’Institut 

Dexeus/CMRB; José Antich, direc-
tor de La Vanguardia; Jordi Barbeta, 
redactor en cap de política del diari; 
Josep Corbella, periodista especialit-
zat en ciència i salut, i Sergi Pàmies, 
escriptor i columnista del rotatiu. 

L’Assemblea de Compromissaris aprova la creació de la 
Secció Col·legial de Metges de l’Àmbit Sociosanitari
L’Assemblea de Compromissaris del COMB va aprovar, el 29 
de març, la creació de la Secció Col·legial de Metges de l’Àmbit 
Sociosanitari, que neix amb l’objectiu d’abordar des de la cor-
poració professional la defensa dels interessos dels metges del 
sector sociosanitari, el seu desenvolupament 
professional, el reconeixement d’àmbits d’ex-
pertesa, i esdevenir un fòrum de debat dels 
problemes del col·lectiu. La doctora Dolors 
Quera presideix la Secció des del mes d’abril 
de 2011. Podeu contactar-hi enviant un e-
mail a: seccions@comb.cat.  

El COMB, la CAMFiC i la Societat Catalana de Pediatria 
organitzen a Berga la I Jornada d’Atenció Primària al 
món rural
El Col·legi de Metges 
de Barcelona (COMB), 
la Societat Catalana 
de Medicina Familiar 
i Comunitària (CAMFiC) i la Societat Catalana de Pediatria 
(SCP) van organitzar a Berga la I Jornada d’Atenció Primària 
al món rural, que va tenir lloc el 6 de maig i va comptar amb 
la presència de més de 130 professionals. Miquel Vilardell, pre-
sident del COMB, i Boi Ruiz, conseller de Salut, van parti-
cipar en la Jornada, juntament amb Maria Gassó, presidenta 
del Comitè Organitzador; Juli Gendrau, alcalde de Berga; Sergi 
Roca, president del Consell Comarcal del Berguedà; Dolors Fo-
rés, presidenta de la CAMFiC; Vicente Molina, president de la 
SCP, i Lurdes Alonso, vicesecretària del COMB. Es poden se-
guir les intervencions completes de l’acte a www.combtv.cat.  

La Jornada d’Estiu de la Professió 
Mèdica, que es va celebrar el 15 de 
juliol en el marc de l’escola d’estiu 
de la Universitat Ramon Llull a 
Puigcerdà, va debatre al voltant de la innovació, les tecnologies 
de la informació i la comunicació i les relacions entre metges i 
pacients. Joan Guanyabens, de l’Agència d’Informació, Avalu-
ació i Qualitat en Salut; Jaume Aubia, president executiu del 
Grup MED, i Miquel Vilardell, president del COMB, van mo-
derar sengles taules rodones sobre aquests aspectes. La Jornada 
va acabar amb un debat entre Jaume Padrós, vicepresident pri-
mer del COMB, l’escriptor Quim Monzó i el periodista Jordi 
Basté. La Jornada està recollida a www.combtv.cat.  

Nadales i exposicions
El Col·legi de Metges de Barcelona va feli-
citar les festes amb la publicació Medicina i 
política, que recorda la trajectòria d’alguns 
metges del segle xix i el primer terç del xx 
que van destacar en política, i que s’inclou 
dins de la col·lecció de nadales que la corporació edita cada any 
sobre diversos aspectes de la història de la medicina a Catalu-
nya. D’altra banda, l’espai Pedro i Pons de l’edifi ci col·legial 
va acollir al llarg de l’any dues exposicions també relacionades 
amb la història de la medicina a Catalunya: Publicitat i me-
dicina, dedicada a la propaganda mèdica als segles xix i xx, i 
Dr. Pere Mata: metge, polític, escriptor, fi lòsof, sobre la fi gura del 
doctor Pere Mata i Fontanet (1811-1877), al qual el COMB va 
dedicar l’any 2011.   

Premis i reconeixements al COMB
El Col·legi de Metges de Barcelona va obtenir diversos premis 
i reconeixements durant l’any 2011. Entre ells, en destaquen el 
Premi TOP 10 com a Col·legi de Metges més rellevant, atorgat 
pels lectors de la publicació electrònica Redacción Médica; un 
dels Premis “Millors Idees de l’Any 2011”, concedit per Diario 
Médico al projecte Healthequity, i el Premi a la Millor Activi-
tat Col·legial en Medicina de l’any 2011, atorgat per la revista 
Medical Economics. Així mateix, Miquel Vilardell, president del 

COMB, va ser guardonat amb el Pre-
mi “Metge de l’Any 2011”, que atorga 
l’editora de premsa sanitària Edimsa, i 
un dels premis “Amic dels Amics”, de 
l’Associació d’Amics de la UAB.  
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ació edita cada any

El Col·legi de Metges de Barcelo-
na va acollir el 26 de maig la cele-
bració del 6è Simposi sobre salut, 
medicina i esport, que va cloure la 
VII edició dels Medijocs, els jocs 
esportius del COMB, que volen transmetre els valors essencials 
de la pràctica de l’esport des del col·lectiu mèdic. Al Simposi es 
van tractar les experiències mèdiques en situació de risc i es va 
presentar un estudi sobre els hàbits d’activitat física dels metges. 
En fi nalitzar la jornada, es van lliurar trofeus als guanyadors de 
diverses categories esportives dels VII Medijocs, que aquest any 
competien en una cursa d’esquí, una cursa atlètica, una BTT 
sanitària i un torneig de golf. Podeu veure més informació sobre 
el simposi i els guanyadors de les proves a http://www.comb.cat/
cat/cultura_lleure/medijocs/medijocs_2011.   

José Maria Pino lliura el premi TOP 10 a 
Miquel Vilardell. 

El Col·legi de Metges de 
Barcelona va presentar, el 
24 de febrer, a les associa-
cions d’estudiants, el car-
net “Estudiant COMB”, 
que permet als estudiants 
de 4t, 5è i 6è de Medici-
na de totes les facultats de Barcelona esdevenir membres de la 
comunitat d’estudiants del COMB i tenir accés a una sèrie de 
serveis i avantatges que fi ns ara eren exclusius per a metges col-
legiats. Per a més informació, i per demanar el carnet, vegeu 
l’adreça www.comb.cat/cat/estudiants.  

El 6è Simposi sobre salut, medicina i esport clou una nova 
edició dels Medijocs del COMB

La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica tracta la 
innovació, les TIC i la relació 
metge-pacient


