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Presentació

Suport als col·legiats 
i defensa del sistema sanitari

Com cada any, a l’Informe Anual s’expliquen les acti-
vitats més rellevants que ha dut a terme el Col·legi. 

És evident que, gràcies als nous mitjans tecnològics, els 
nostres col·legiats ja coneixen molta d’aquesta informa-
ció, però és bo que en quedi constància escrita.

Aquest any, en plena crisi, el Col·legi ha procurat ajudar 
i donar suport als col·legiats en les seves reivindicacions, 
defensant el sistema sanitari i la seva qualitat, com també 
les condicions laborals dels professionals i, per això, hem 
augmentat les activitats de les àrees col·legials que tenen 
més relació amb la resolució de les consultes o problemes 
que la crisi ens ha portat.

S’ha procurat no augmentar les quotes col·legials, dis-
minuir el cost de la pòlissa de RC i no reduir totes aque-
lles activitats que poden ser d’ajuda i estímul als nostres 
col·legiats i que donen a conèixer la tasca que fan.

En aquest temps de crisi, hem intentat, i hem aconse-
guit, que el Grup MED continuï fent aportacions econò-
miques al Col·legi, i això ha estat gràcies a l’expertesa dels 
professionals del Grup.

Espero que amb la lectura de l’Informe Anual es pugui 
comprovar tota la feina feta durant l’any i pugui ser ava-
luada per tots els col·legiats. 

MIQUEL VILARDELL, 
president del Col·legi de Metges 
de Barcelona
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