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Retre comptes

Amb l’Informe Anual volem retre comptes del que el 
Col·legi ha realitzat durant l’any. En un moment en 

què les noves tecnologies aporten rapidesa i fl exibilitat, hem 
optat, des de fa uns anys, per publicar l’Informe al web 
col·legial. Tot i així, es continua publicant en format paper. 
En volem deixar constància escrita perquè alguns col·legiats 
no utilitzen la xarxa i creiem que és convenient que tots els 
metges puguem disposar d’aquesta informació.

Fa anys que es va plantejar un model de Col·legi on la in-
dependència econòmica era cabdal per poder fer activitats 
col·legials, donar serveis i no dependre d’altres institucions. 
És un model singular i, com a tal, discutible o, almenys, 
opinable. És per això que en el moment del procés electoral 
serà convenient contrastar diversos models o diversos tipus 
de gestió i seran els vots dels col·legiats els que marquin el 
camí a seguir. La Junta actual es va presentar amb aquest 
model i hem procurat donar la màxima informació a les as-
semblees de compromissaris, lloc on hem de retre comptes 
i on ho fem presentant tots els comptes anuals, auditats, 
alhora que donem a conèixer totes les activitats realitzades.

Atès el moment actual de gran crisi econòmica, que ha do-
nat lloc a problemes laborals i a retallades dels pressupostos 
assistencials, aquest any hem potenciat les àrees que creiem 
que els nostres col·legiats necessiten més, com són l’àrea de 
praxi, l’àrea jurídica, la borsa de treball i el programa de 
protecció social. Continuarem per aquest camí i defensa-
rem la pràctica mèdica de qualitat, el servei públic de salut, 
on es fa necessari mantenir la universalitat i l’equitat, i de-
manarem que ningú amb pocs recursos quedi exclòs de cap 
prestació que necessiti per resoldre el seu problema de salut.

A l’Informe trobareu l’opinió de membres de la Junta de 
Govern sobre temes que són d’actualitat i que preocupen, 
així com una informació de les activitats de les diverses sec-
cions i un informe del grup empresarial MED. 
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