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Cooperadors. Coordinador de l’Àrea de 
Cooperació del COMB

JAUME ROIGÉ, 
vocal de la Junta de Govern

JORDI CRAVEN-BARTLE, 
vocal de la Junta de Govern

El COMB dóna suport a 
14 metges cooperants 

amb el lliurament de 
les beques Dr. José 

Luis Bada 2012, per un 
import de 24.750 euros, 
per formar-se en matèria 

de cooperació, sia en 
estades formatives sia en 

estudis de postgrau

L’Àrea de Cooperació compta amb 
118 metges a la borsa de cooperants

El procés de consolidació de l’Àrea de Cooperació 
del COMB durant l’any 2012 ha estat la concre-

ció de tot el seguit de feines i actuacions portades a 
terme des de la Secció de Metges Cooperadors, que 
va culminar amb la renovació i elecció de la nova 
Junta al mes de novembre de 2012.

Dins un any difícil per les connotacions negatives 
que la situació de crisi ha ocasionat en el camp de 
la cooperació, les accions realitzades tenen un valor 
afegit i alhora es manifesten com a molt segures i 
consolidades dins l’àmbit general del COMB. La 
mateixa renovació de la pàgina web, en el seu apar-
tat de cooperació, ha comportat durant l’any 2012 
una dinamització que s’ha concretat en 11 noves 
inscripcions, la gestió de deu ofertes rebudes i 64 
actes publicats. L’Àrea de Cooperació informa d’un 
cens de 209 metges inscrits a la Secció de Metges 
Cooperadors i de 118 professionals de la medicina a 
la borsa de cooperants. Vegeu més informació sobre 
cooperació al web www.comb.cat/cat/formacio_tre-
ball/cooperacio/home.aspx.

La participació del COMB en organismes ofi cials 
com el Consell de Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat –al Plenari i a la Comissió Legis-
lativa– s’ha reforçat amb la Comissió mixta entre 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment (ACCD) i el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) per tal de sumar esforços 
i teixir aliances en l’àmbit de la cooperació al de-
senvolupament i l’acció humanitària. Des d’aquest 
àmbit, s’ha començat a treballar en temes de forma-

ció i homogeneïtzació de les borses de metges coo-
perants, així com explorant possibles vies de suport 
al personal de les ONG. També s’ha treballat per a 
la creació d’un grup de treball d’experts/consell as-
sessor liderat pel Departament de Salut per donar 
suport a l’ACCD en la valoració de projectes de co-
operació de l’objectiu estratègic de salut.

Dins el Consell Municipal de Cooperació de 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha participat en l’ela-
boració del nou pla director 2013-2016 i s’ha tre-
ballat també dins el comitè d’experts de la comissió 
tècnica de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios (Organización Médica Colegial).

La participació del COMB dins l’àmbit de la co-
operació s’ha materialitzat també en les V Jornades 
Catalanes de Salut Internacional (Barcelona, abril 
2012), I Jornada “La Profesión Médica y la Coope-
ración” (Madrid, maig 2012); trobades amb la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya i Metges 
Sense Fronteres (març i juny de 2012), i el Curs de 
Gestió de seguretat al terreny (Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament i el COMB, 13 i 
15 de novembre de 2012).

I en l’àmbit intern del COMB, des de l’Àrea de Co-
operació s’ha treballat conjuntament amb la Secció 
MIR pel que fa a formació i cooperació i amb la Sec-
ció de Metges Jubilats per a temes de voluntariat.

Beques Dr. José Luis Bada 2012
El COMB dóna suport a 14 metges cooperants amb 
el lliurament de les beques Dr. José Luis Bada 2012, 
per un import de 24.750 euros. El Col·legi Ofi ci-
al de Metges de Barcelona, a través d’una comissió 
avaluadora, va resoldre donar a 14 metges una beca 
Dr. José Luis Bada en la convocatòria de l’any 2012, 
per formar-se en matèria de cooperació, sia en esta-
des formatives sia en estudis de postgrau.

El lliurament de les beques va fer-se el 28 de no-
vembre de 2012, en un acte acadèmic dedicat a la 
cooperació, presidit pel mateix president Miquel 
Vilardell i el vocal primer Jaume Roigé. A la taula 
rodona, moderada per Xavier de las Cuevas, es va 
debatre sobre Cooperació en temps de difi cultats amb 
el director de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Carles Llorens; el director de 
Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, i un representant de 
Metges Sense Fronteres, Marcos García. Vegeu més 
informació sobre les beques Bada a www.comb.cat/
cat/formacio_treball/cooperacio/bada.htm.

Amb la renovació de la pàgina web, a fi nals de juli-
ol de 2012, els metges cooperants són els protagonis-
tes del nou apartat del web del Col·legi: Experiències 
dels cooperants. L’Àrea de Cooperació del COMB ha 
desenvolupat un espai obert perquè els metges que 
ho vulguin comparteixin les seves vivències com a 
cooperants.  

President: Xavier de las Cuevas. Vicepresident: Ferran 
Aguiló. Secretari: Raúl González. Tresorer: Jordi Craven-
Bartle. Vocals: Mario Ubach, Andrea Corominas, 
Josep Maria Canudas, Dolors Coll, Alfons Modolell, 
Montserrat Pérez, Rosa M. Gutiérrez de Pando, Jordi 
Amat, Iñaki Alegria, Mónica Teran, Carlos Martínez i 
Dante Constantino Torres.

Nova Junta de Govern
de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors
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1. Miquel Vilardell i Jaume Roigé, a la 
taula rodona Cooperació en temps de 
difi cultats. 28 de novembre de 2012. 

2. Xavier de las Cuevas, a l’acte. 
3. Metges i metgesses, amb les 

beques Dr. José Luis Bada 2012.
4. Taula rodona Cooperació en 

temps de difi cultats.
5. Jordi Craven-Bartle, a l’acte de 

lliurament de les beques Bada 2012. 




