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La fiscalia catalana s’implica 
en la defensa de metges 
agredits
[...] Un conveni establert ahir 
entre la Fiscalia Superior de Ca-
talunya i el CMB, pel qual es 
crea la fi gura del fi scal interlo-
cutor entre el metge i el sistema 
judicial, intentarà facilitar que 
els doctors que sí que denunciïn 
una agressió soferta en el de-
senvolupament de la seva feina 
rebin un suport jurídic més àgil 
i efi caç que fi ns ara. “Espero 
que abans d’un any sapiguem 
amb més exactitud quina és la 
xifra de metges que pateixen 
agressions a Catalunya” va dir 
Compte. “Molts facultatius no 
demanen ajuda a cap organisme 
públic –va afegir la fi scal–. Te-
men que al fer-ho l’agressor s’hi 
acarnissi, o dubten de l’efi càcia 
del sistema judicial”. El conve-
ni fi rmat ahir permetrà que la 
fi scalia centralitzi les denúncies 
mèdiques presentades, i evitarà 
que quedin disperses en la mul-
titud de jutjats que hi ha a Ca-
talunya fi ns a ser resoltes molts 
mesos o anys després. [...]
1. El Periódico, 17-2-11

L’organització del treball a 
l’SNS perjudica la salut del 
metge
Els experts reunits al IV Con-
grés del Paime coincideixen 
que l’organització de la feina a 
l’SNS és “tòxica” per a la salut 
dels metges.
[...] Jaume Padrós, impulsor 
del Paime a Catalunya i Espa-
nya, advoca per un model que 
afavoreixi “l’autonomia del pro-
fessional, el treball en equip, la 
capacitat de comunicació amb 
el pacient i la seva família i el 
lideratge del facultatiu”.
2. Diario Médico. Portada, 7-3-11

L’ICF i el Col·legi de Metges 
llancen una societat de 
capital risc
Nova iniciativa al sector del 
capital risc a Catalunya. L’Institut 
Català de Finances (ICF) s’ha 
unit al Col·legi Ofi cial de Metges 
de Barcelona (Comb) i al grup de 
serveis fi nancers Riva y García en 
el llançament de Healthequity, 
una societat que invertirà en 
projectes empresarials en l’àmbit 
de la sanitat. [...]

L’objectiu és destinar al voltant 
del 40% dels recursos a fi rmes 
de serveis sanitaris –models de 
negoci en l’àmbit de l’assistèn-
cia–, un altre 40% a dispositius 
mèdics i tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) 
aplicades a la medicina i un 
20% a la biotecnologia. [...]
3. Expansión, 25-3-11

El Col·legi de Metges crea 
una empresa per invertir en 
salut
Una societat de capital risc for-
mada pel Col·legi de Metges 
de Barcelona i el grup fi nancer 
Riva y García permetrà fi nançar 
els projectes de metges empre-
nedors en les fases inicials de la 
seva entrada al món dels nego-
cis. “Cada dia arriba una idea al 
col·legi i les que aconsegueixen 
comptar amb un pla de negoci 
i desenvolupament necessiten 
inversors molt experts, com ho 
som ja nosaltres, molt especialit-
zats a distingir propostes mèdi-
ques que poden convertir-se en 
diners d’idees irrealitzables, tot 
i que enamorin”, aclareix Albert 
Lluch, director general del col-
legi i del Grup MED, un con-
glomerat d’empreses i serveis 
vinculats a l’entitat. [...]
4. La Vanguardia, 27-3-11

Els metges de BCN demanen 
a Salut que busqui recursos
El Col·legi de Metges de Bar-
celona (CMB) es va pronunciar 
ahir de forma contundent con-
tra les imminents mesures de 
retallada que eliminaran alguns 
serveis de medicina especialit-
zada als hospitals de Catalunya 

i reduiran de forma important 
l’activitat que presten els cen-
tres. En un document dirigit als 
seus 27.000 afi liats, el CMB va 
demanar que els partits polítics 
catalans acordin protegir un 
pressupost que permeti fi nançar 
de forma sufi cient el sistema sa-
nitari públic de Catalunya. [...]
5. El Periódico, 31-3-11

Els metges alerten que la 
tisorada afectarà la qualitat 
dels serveis
[...] El Col·legi de Metges de Bar-
celona també es va afegir ahir a 
les reivindicacions i va alertar 
que la retallada del 10% de mit-
jana en els pressupostos dels hos-
pitals “tindrà efectes negatius”, 
ja que els centres més petits no 
podran assumir-ho. [...]
Els metges consideren que 
aquestes mesures afectaran la 
qualitat de l’assistència i per això 
proposen que les retallades es fa-
cin disminuint la burocràcia ad-
ministrativa i les estructures. [...]
6. Ara, 31-3-11

Vilardell, preocupat per la 
inquietud que creen les 
retallades als metges
El president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, Miquel Vi-
lardell, ha expressat avui la seva 
preocupació per l’ambient que 
s’ha creat al sistema sanitari i per 

la inquietud dels professionals 
del sector per les conseqüències 
que puguin tenir les retallades 
pressupostàries que s’han anun-
ciat. [...]
En unes declaracions a Efe, Vi-
lardell ha assenyalat que “quan es 
parla de retallades de plantilles es 
crea tensió i por”, i l’important és 
que les retallades es facin pactant 
amb els professionals i arribant 
a acords amb criteris mèdics per 
no disminuir la qualitat assisten-
cial. [...]
7. EFE, 4-4-11

Vilardell demana a la 
Generalitat que aturi les 
retallades a la sanitat
L’assessor del govern en sanitat i 
president del Col·legi de Metges 
de Barcelona alerta que afecta-
ran encara més la qualitat assis-
tencial. [...]
8. VilaWeb. Portada, 11-4-11

Els metges clamen contra 
les retallades· El president del col·legi 
professional i assessor de Mas 
demana la marxa enrere per 
pactar la reforma.· El Govern assegura que 
l’ajustament de la despesa està 
en estudi i que es negociarà.
9. La Vanguardia. Portada, 12-4-11

Miquel Vilardell. 
Assessor de Mas en Sanitat
“S’ha d’aturar el pla de xoc als 
hospitals.”
10. El Periódico. Portada, 12-4-11

Miquel Vilardell
Col·legi de Metges de 
Barcelona
El president dels metges barce-
lonins ha sortit en defensa de la 
integritat, sense retallades, del 
model sanitari públic, qüestionat 
pels plans del conseller Boi Ruiz. 
L’actitud de Vilardell és meritò-
ria i signifi cativa, perquè també 
presideix la comissió que assesso-
ra Artur Mas en temes de sani-
tat. Una cosa no 
treu l’altra.
11. El Periódico. 
Noms propis, 
12-4-11
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L’assessor de Salut es planta
Miquel Vilardell, president del 
Col·legi de Metges i principal 
membre del comitè que assesso-
ra el govern en matèria de salut, 
alerta que les retallades en sanitat 
posen en perill la qualitat de l’as-
sistència als pacients, reclama que 
s’aturin i demana que les tisora-
des es pactin amb les juntes dels 
centres. En un missatge en vídeo 
penjat a internet, Vilardell també 
defensa la feina dels metges.
12. Ara. Portada, 12-4-11

Vilardell es planta contra les 
retallades en la sanitat· El president del consell asses-
sor d’Artur Mas i del Col·legi 
de Metges fa una crida perquè 
s’aturin unes mesures que po-
sen en perill la qualitat de l’as-
sistència que reben els pacients. · Reclama negociacions per 
evitar la “confrontació” amb els 
professionals i el “malestar” de 
la societat. · El Govern diu que l’atenció 
està garantida i l’oposició fa 
seves les crítiques.
13. Público. Portada, 12-4-11

El president del Col·legi de 
Metges exigeix a Mas que 
paralitzi les retallades
Les retallades sanitàries del Go-
vern d’Artur Mas –1.000 milions 
d’euros, el 10% de la despesa de 
2010– ja trepitgen terreny perillós 

i si alguna veu autoritzada ho ha-
via de dir, aquesta va parlar ahir. 
Miquel Vilardell –home fort de 
la sanitat catalana, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona 
i principal assessor en matèria 
sanitària de Mas– va abandonar 
la seva coneguda prudència i va 
marcar les línies vermelles que, 
al seu parer, el Departament de 
Salut ha travessat. “Vull mani-
festar el meu desacord per la ma-
nera com s’estan portant a terme 
les mesures [d’estalvi] i crec que 
s’han d’aturar per obrir un temps 
de refl exió”, sentencia. [...]
14. El País, 12-4-11

Les amenaces al metge 
podrien ser multades
El Col·legi de Metges de Bar-
celona estudia amb el Departa-
ment d’Interior que els insults i 
amenaces als metges al lloc de 
treball siguin sancionables com 
qualsevol aldarull que afecti la 
seguretat ciutadana, ja que tant 
els facultatius com els mestres 
durant l’exercici de la seva fun-
ció pública són agents de l’auto-
ritat. De manera que les agressi-
ons verbals, que són la majoria 
de les que reben els professionals 
sanitaris per part de familiars, 
acompanyants i pacients po-
drien acabar amb una multa de 
fi ns a 300 euros. [...]
15. La Vanguardia, 26-5-11

Vilardell demana que Salut 
posi fre als acomiadaments 
a sanitat
Les dràstiques decisions que 
s’estan adoptant a la majoria dels 
hospitals públics de Catalunya 

per ajustar-se a la retallada pres-
supostària imposada per la Ge-
neralitat s’han d’aturar i han de 
ser objecte de refl exió. Així ho va 
reclamar ahir la junta del Col-
legi Ofi cial de Metges de Bar-
celona (COMB). El president 
de l’entitat, Miquel Vilardell 
–assessor al mateix temps del 
president, Artur Mas, en temes 
sanitaris–, va tornar a pronunci-
ar-se amb rotunditat contra les 
mesures econòmiques que inevi-
tablement afecten la qualitat de 
l’assistència sanitària. [...]
16. El Periódico, 13-7-11

Vilardell exigeix que la sanitat 
pública no acomiadi metges
Miquel Vilardell, president del 
Col·legi Ofi cial de Metges de 
Barcelona (COMB), i asses-
sor del Govern en matèria de 
sanitat, va llançar ahir un avís 
davant el constant degoteig 
d’anuncis d’expedients de re-
gulació d’ocupació (ERO) que 
s’estan produint als hospitals del 
sistema públic català. Les refl e-
xions de Vilardell, junt amb el 
comunicat que va presentar ahir 
el COMB, pretenen subratllar 
la necessitat de reconduir alguns 
anuncis de regulació d’ocupació 
i de tancament de centres (com 

és el cas de l’hospital Dos de 
Maig). [...]
17. La Vanguardia, 13-7-11

Vilardell aixeca la veu contra 
els ERO als hospitals
El president del Col·legi de Met-
ges i del consell assessor del Go-
vern, Miquel Vilardell, alerta de 
la pèrdua de bons professionals 
de la salut que pot comportar 
la retallada i reclama diàleg per 
evitar acomiadaments. [...]
18. Ara, 13-7-11

El COMB reivindica el 
lideratge mèdic per afrontar 
la crisi
El Col·legi de Metges de Bar-
celona celebrarà al novembre 
un fòrum l’objectiu del qual és 
articular mesures per afrontar 
la crisi i aconseguir que polítics 
i gestors les tinguin en compte. 
El col·legi vol que aquest fòrum 
atorgui al metge el lideratge que 
li correspongui en aquesta con-
juntura. [...]
19. Diario Médico, 18-7-11

La retallada amenaça la 
formació dels futurs metges
Són el futur de l’assistència sa-
nitària a Catalunya, però tam-
poc s’escapen dels efectes de la 
retallada. Els metges interns re-
sidents (MIR) que actualment 
es formen als hospitals catalans 
assisteixen amb veritable preo-
cupació a l’aplicació d’unes me-
sures d’ajust que, segons denun-
cien, estan afectant greument 
la qualitat de la nova formació. 
Des del maig passat, l’activitat 
als hospitals s’ha reduït signifi -
cativament i això implica que 
els MIR fan ara menys hores de 
guàrdia, veuen menys pacients i 
participen en menys operacions. 
“Tot això donarà lloc a profes-
sionals amb menys capacitats, 
menys experiència assistencial 
i menys habilitats”, resumeix 
Adriana Bataller, responsable 
dels metges MIR a la junta del 
Col·legi Ofi cial de Metges de 
Barcelona (COMB). [...]
20. El Punt-Avui, 26-9-11

Vilardell veu “inassumibles” 
noves retallades de sou als 
professionals de la salut 
pública
El president del Col·legi de 
Metges de Barcelona considera 
“inassumible” una nova retalla-
da de sous als professionals de 
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la medicina pública. En el pro-
grama “L’entrevista” del canal 
3/24 Miquel Vilardell considera 
absolutament comprensibles les 
protestes dels metges. [...]
21. 3cat24.cat, 26-9-11

Vilardell troba inassumibles 
més rebaixes als metges
El doctor Miquel Vilardell, 
president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona i assessor del 
president Artur Mas en matè-
ria sanitària, creu que és “inas-
sumible” per als metges de la 
sanitat pública la retallada dels 
seus salaris. “Són sous baixos si 
els comparem amb els de països 
pròxims i si tenim en compte el 
llarg període de formació i el ni-
vell d’especialització”, va expli-
car a TV3. [...]
22. La Vanguardia, 27-9-11

La crisi frena l’arribada de 
metges estrangers
La crisi ha frenat per primera 
vegada aquest any l’arribada 
de metges estrangers a Barce-
lona. Segons dades del Col·legi 
Ofi cial de Metges de Barcelona 
(COMB) a les quals ha tingut 
accés Europa Press, després de 
deu anys consecutius de creixe-
ment, en els quals s’han assolit 
rècords històrics d’inscripció de 
col·legiats forans per treballar a 
la sanitat pública i privada ca-
talana, la situació econòmica 
ha frenat aquesta tendència. La 
caiguda de metges estrangers és 
de 6,6 punts percentuals respec-
te al 2010, i suposa un canvi ja 
que fi ns al setembre d’enguany 
el 52,2% dels nous col·legiats 
–d’un total de 1.018 metges 
nous– era estranger. [...]
23. El Mundo, 7-11-11

La retallada posa en perill la 
formació dels futurs metges
La tisorada del Govern a la sa-
nitat compromet l’aprenentatge 
dels futurs metges. La reducció 
de les hores de guàrdia i de les 
operacions als hospitals està di-
fi cultant que els residents gua-
nyin experiència. [...]
El Col·legi Ofi cial de Metges de 
Barcelona s’ha afegit a l’adver-
timent sobre les disfuncions en 
l’aprenentatge dels facultatius. 
“S’està comprometent la qualitat 
de la seva formació i estem molt 
preocupats”, comenta Adriana 
Bataller, responsable dels MIR 
a la Junta de Col·legi. Els met-

ges residents denuncien que no 
es compleixen els mínims esta-
blerts en els programes forma-
tius de les especialitats mèdiques 
que especifi ca el Butlletí Ofi cial 
de l’Estat (BOE). [...]
24. Ara, 21-11-11

El Col·legi de Metges de 
Barcelona demana l’extensió 
de la taxa per recepta a la 
resta de l’Estat
El president del Col·legi Ofi -
cial de Metges de Barcelona 
(COMB) i del Consell Asses-
sor sanitari del Govern, Miquel 
Vilardell, ha reclamat aquest 
divendres que l’aplicació de la 
taxa per recepta que proposa la 
Generalitat es faci extensiva a la 
resta de l’Estat.
En una carta a la qual ha tingut 
accés Europa Press, Vilardell ha 
defensat que “totes aquelles me-
sures que puguin proposar-se a 
Catalunya que suposin la intro-
ducció d’alguna taxa, tinguin 
també extensió al conjunt de 
l’Estat”. [...]
25. Europa Press, 25-11-11

Els metges demanen més 
rigor científic al sistema 
sanitari
Una agència independent que 
avaluï la cartera de serveis que 
avui té la sanitat pública amb 
absoluta transparència i garan-
tia tècnica. Aquesta és una de les 
principals mesures que dema-
nen els metges per assegurar la 
sostenibilitat del sistema. I així 
ho han plasmat en un informe 
més de 300 professionals que 
han participat en el Fòrum de la 
Professió Mèdica, organitzat al 
Col·legi de Metges de Barcelona 
al llarg de sis mesos. [...]
També coincideixen en la ne-
cessitat que els polítics arribin 
a un pacte estatal “a l’estil del 

pacte de Toledo sobre pensions, 
per garantir l’estabilitat del sis-
tema sanitari, preservar-lo i fer 
els canvis que en facin viable la 
sostenibilitat”. [...]
26. La Vanguardia, 2-12-11

Els metges demanen més 
poder de decisió i reordenar 
serveis
El Col·legi Ofi cial de Metges 
de Barcelona (Comb), que pre-
sideix Miquel Vilardell, va pre-
sentar ahir una bateria de me-
sures per millorar l’efi ciència del 
sistema sanitari públic català. 
El document, elaborat a partir 
de les recomanacions de més 
de 300 metges col·legiats, plan-
teja la necessitat de reordenar 
els serveis d’alta complexitat, 
els més costosos del sistema, i 
de donar més protagonisme a 
l’atenció primària perquè “és el 
centre del sistema sanitari”, se-
gons Vilardell. [...]
27. Expansión, 2-12-11

Els metges demanen que la 
sanitat elimini els serveis 
ineficaços
El catàleg de serveis que ofereix 
la sanitat pública catalana, igual 
que el de la resta de comunitats 
autònomes espanyoles, hauria 
de ser analitzat i redissenyat, i 
mantenir només les prestacions 
que hagin demostrat ser efi ca-
ces, equitatives i assumibles des 
del punt de vista del seu benefi -
ci i cost. Aquesta és una de les 
propostes del document elabo-
rat per 325 metges catalans, co-
ordinats pel Col·legi Ofi cial de 
Metges de Barcelona (COMB). 
[...]
28. El Periódico, 2-12-11

El COMB reclama el Pacte 
d’Estat i despolititzar l’SNS
Un Pacte d’Estat i despolitit-
zar la sanitat són les principals 
reivindicacions recollides en un 
document elaborat pel Fòrum 
de la Professió Mèdica del Col-
legi de Metges de Barcelona, un 
treball en el qual han participat 
des del juliol 300 metges de la 
província. [...]
29. Diario Médico, 2-12-11

Els metges reclamen que es 
revisi la cartera de serveis
El model sanitari fi nançat amb 
recursos públics i de caràcter 
universal és “irrenunciable”, 
però, per mantenir-lo, cal pren-

dre un seguit de decisions que 
els polítics ja no poden conti-
nuar ajornant. Aquest és el mis-
satge d’alerta que el Col·legi de 
Metges de Barcelona (Comb) va 
adreçar ahir al Departament de 
Salut i a tots els representants 
polítics –tant catalans com 
d’àmbit estatal–, als quals va 
exigir la responsabilitat de subs-
criure un gran pacte d’Estat per 
promoure els canvis necessaris 
per garantir el futur del sistema 
sanitari públic. [...]
30. El Punt-Avui, 2-12-11

Les mesures anticrisi dels 
metges
Si la muntanya no va a Maho-
ma, Mahoma va a la muntanya. 
Amb aquesta premissa, i després 
d’un any de retallades sanitàries 
sense que els metges poguessin 
participar de forma clara i trans-
parent en els ajustos, el Col·legi 
Ofi cial de Metges de Barcelona 
(COMB) va presentar ahir el 
primer compendi de propostes 
promogudes pel Fòrum de la 
Professió Mèdica per a la sos-
tenibilitat i millora del sistema 
sanitari públic. [...]
31. La Razón, 2-12-11

Activitat col·legial  ·  Revista de premsa

dre un seguit de decisions que

d
p
2

E
r
E
r
uu
p
u

z
r
d
d
l
t
dd

23

24

25

26

27

28

29

30

31


