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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

MIQUEL VILARDELL, 
president del COMB

El COMB fa sentir 
la seva veu en defensa 
de la sanitat pública i 
dels seus professionals

resolgui els problemes de salut, amb efi càcia 
i efi ciència, amb la mínima variabilitat en la 
pràctica clínica, amb una atenció universal 
sense excepcions, i amb la màxima equitat 
possible. Tot això, a més, reivindicant uns 
salaris justos i dignes d’acord amb les res-
ponsabilitats dels professionals, amb políti-
ques de personal ben plantejades, on l’exper-
tesa i el compromís tinguin un pes específi c.

Hem defensat també la medicina priva-
da, demanant a totes les asseguradores una 
retribució digna per als metges i metgesses. 
En diverses ocasions hem manifestat que, 
a Catalunya, tant la medicina pública com 
la privada tenen una alta qualitat i que han 
de coexistir totes dues, amb complementa-
rietat, però procurant que cada una tingui 
la seva porta d’entrada per evitar problemes 
i per garantir la transparència en la gestió, 
sobretot en les llistes d’espera.

Pel que fa als models de gestió dins la sa-
nitat pública, cal que siguin avaluats per 
comprovar quin és més efi cient i, si hi ha 
benefi cis, procurar que aquests reverteixen 
en la millora del mateix sistema.

Aquest ha estat el posicionament del Col-
legi en tots els temes més confl ictius. Crec 
que sempre hem donat la cara i mai no hem 
canviat d’opinió.

Durant aquest any el COMB ha poten-
ciat les seccions que donen suport als col-
legiats davant les circumstàncies actuals, 
el departament jurídic, la borsa de treball i 
l’àrea de praxi, i hem procurat, i s’ha acon-
seguit, no haver d’augmentar la quota col-
legial i renegociar la pòlissa de RC amb una 
rebaixa important de les quotes.

El Col·legi continuarà en aquesta línia de 
defensa del sistema sanitari i de la seva excel-
lència, i donarà suport als seus col·legiats en 
les reivindicacions de tenir un salari digne 
i poder exercir en condicions òptimes, i ho 
farà amb aquelles eines de què disposa, po-
sant-hi tot l’esforç i la dedicació. 

Continuem immersos en una crisi tot 
intentant buscar-ne la sortida. Ens 

agradaria descobrir una drecera per arribar 
al seu fi nal, però avui ni tan sols som capa-
ços de trobar el primer graó de l’escala que 
ens hi ha de portar.

Mentrestant, el nostre sector salut està 
patint de valent i, sobretot, els professionals 
i els treballadors, que són els qui en paguen 
les conseqüències amb pèrdues importants 
de la seva massa salarial i amb més difi cul-
tats per exercir la seva pràctica i garantir la 
qualitat de l’acte sanitari.

Tot això fa que avui hi hagi un gran de-
sencís entre tots ells, amb un gran patiment, 
i malgrat tot això en cap moment deixen 
de complir amb la seva responsabilitat per 
donar resposta als problemes de salut que 
els ciutadans plantegen. Què ha fet el Col-
legi davant d’aquesta situació? El primer i 
més important ha estat fer sentir la seva veu 
en defensa de la sanitat pública i dels seus 
professionals. Ho ha fet amb manifestaci-
ons als mitjans de comunicació (agències, 
diaris, mitjans digitals, ràdio i televisió) i als 
mitjans propis del Col·legi, alhora que ha 
mantingut contactes directes amb tots els 
responsables polítics per donar a conèixer el 
malestar que hi ha al sector i posar-los de 
manifest que no es poden fer més retallades 
perquè perilla la qualitat assistencial i també 
el benestar dels professionals i treballadors.

Des del Col·legi hem ofert la nostra col-
laboració, conjuntament amb tots els col-
legiats, per aportar idees que ajudin a raci-
onalitzar la despesa, sempre en el benentès 
que s’ha de continuar mantenint i garan-
tint la qualitat assistencial. Des de l’inici 
de la crisi, el Col·legi no ha canviat la seva 
posició. La Junta i aquest president l’han 
expressada sempre de la mateixa manera en 
tots els fòrums on han estat. Mai no s’ha 
canviat d’opinió i sempre s’ha defensat el 
nostre sistema sanitari i els seus professio-
nals. Hem demanat un augment dels re-
cursos per al nostre sistema sanitari per tal 
de garantir-ne la sostenibilitat i la solvèn-
cia, i per això hem insistit en la necessitat 
d’un pacte polític per consensuar la mane-
ra d’obtenir-los. És evident que, juntament 
amb aquest increment de recursos, apor-
tem solucions de millora de l’efi ciència.

La Junta del Col·legi i el president han 
estat sempre al costat dels professionals mè-
dics per garantir l’excel·lència del sistema sa-
nitari, defensant una cartera de serveis que 

> El Col·legi ha mantingut contactes 
directes amb tots els responsables 
polítics per donar a conèixer el malestar 
que hi ha al sector i posar-los de 
manifest que no es poden fer més 
retallades perquè perilla la qualitat 
assistencial i també el benestar dels 
professionals i treballadors
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