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Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Crisi econòmica i sector sanitari · Activitat col·legial 

Malgrat les dificultats, seguim sent 
un col·lectiu solidari i que desenvolupa 
tasques concretes per als companys 
i companyes que ho estan passant 
pitjor. Els professionals del COMB 
tenim com a primer encàrrec de la 
Junta, en la mesura que els recursos  
ho permeten, preveure, detectar 
i donar resposta als metges amb 
problemes socials i de salut

MARC SOLER,
director adjunt corporatiu del COMB

A fi i efecte de detectar aquells casos de 
metges i metgesses que, per diferents 

raons personals, laborals i familiars, pa·
teixen més la crisi pressupostària al sector 
públic i la incertesa al sector privat, la Jun·
ta de Govern va demanar als professionals 
de la corporació un programa d’actuaci·
ons que oferís solucions per a les diferents 
necessitats detectades.

En aquest Informe Anual, diferents uni·
tats del Col·legi que presten serveis miren 
d’ajudar els metges i metgesses que, per raó 
d’edat, àmbit de treball, situació personal i 
familiar, origen, etc., pateixen més els efec·
tes de la crisi.

Accions
Des de fa cinc anys, els professionals que in·
tegren els serveis del COMB fan un esforç 
de gestió per mantenir sense increments les 
quotes col·legials i seguir oferint un servei 
de qualitat, amb especial incidència en els 
àmbits de més necessitat. Com és precep·
tiu, els metges que estan a l’atur no abonen 
quota col·legial i són el col·lectiu prioritari 
al Servei d’Ocupació del Col·legi. La xifra 
de metges a l’atur el 31 de desembre era de 
128 persones.

Un nombre molt significatiu són els met·
ges en situació laboral precària (contractes 
temporals, eventuals i per guàrdies), que 
afecta en particular els metges més joves de 
la professió i un nombre important de met·
ges estrangers. En aquest sentit, el Servei 
d’Ocupació també intenta, amb una im·
portant gestió d’ofertes, ser útil als metges 
que volen complementar la seva feina.

L’Assessoria Jurídica del COMB fa un es·
forç addicional per satisfer les consultes la·
borals, que suposen quasi un 35% del total 
de consultes. En el cas dels metges joves, es 
relacionen amb les incerteses dels treballs 
precaris i, en el cas dels metges de més edat, 
amb aspectes relacionats amb la jubilació.

També, des del Centre d’Estudis Col·
legials, s’intenta donar suport als metges 
en situació precària –en molts casos sense 
títol d’especialista–, mitjançant beques i 
descomptes per a metges residents, tractant 
de donar resposta a necessitats laborals i 
fomentant la possibilitat de fer màsters en 
col·laboració amb universitats, en els àm·

Acció i prevenció 
davant els problemes 
dels metges

1. Edifici del Col·legi de Metges de Barcelona. 
2. Pàgina del Programa de Protecció Social al web 
col·legial. 3. Web del PAIMM: paimm.fgalatea.org. 

4. Pàgina del Programa Metges x Metges al web 
col·legial. 

bits de les urgències, malalts crònics, recer·
ca i assajos clínics.

L’esforç més important dels serveis corpo·
ratius del COMB, per manament de la Jun·
ta de Govern, es focalitza en un percentatge 
petit del col·lectiu, però amb un percentat·
ge molt alt de necessitats. És una labor dis·
creta però efectiva, de difícil difusió per la 
seva transcendència sobre les persones i la 
necessitat de confidencialitat. Són accions 

solidàries del conjunt de metges i metges·
ses. Aquestes accions, en conjunt, són les 
activitats amb què el COMB fa el seu esforç 
econòmic i de dedicació més gran. Us con·
videm a consultar la informació referent al 
Programa de Protecció Social, el Programa 
Metges x Metges, el Programa del Metge 
Malat (PAIMM) i la Fundació Galatea. 
Com podreu comprovar, els programes 
esmentats tenen una elevada incidència en 
els metges i familiars amb necessitats con·
cretes. El coneixement dels problemes ens 
permet elaborar programes preventius i 
d’informació als col·legiats.

Malgrat les dificultats, seguim sent un 
col·lectiu solidari i que desenvolupa tasques 
concretes per als companys i companyes 
que ho estan passant pitjor. Els profes·
sionals del COMB tenim com a primer 
encàrrec de la Junta, en la mesura que els 
recursos ho permeten, preveure, detectar i 
donar resposta als metges amb problemes 
socials i de salut.  
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