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Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Més de cent metges de tot Catalunya es varen 
reunir a Puigcerdà, el mes de juliol de 2013, 

en la XIII Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica 
per debatre sobre “Els canvis en la relació metge·
pacient: els nous desafiaments”.

La Jornada, organitzada pel COMB en col·
laboració amb la Universitat Ramon Llull i l’Associ·
ació Universitària de la Cerdanya (UCER), l’Ajun·
tament de Puigcerdà i l’Hospital de Puigcerdà, va 
abordar els nous reptes del sistema sanitari i el seu 
impacte en la medicina, les innovacions en la mane·
ra d’exercir la medicina i l’impacte de les pràctiques 
emergents en l’activitat mèdica.

Ramon Pujol, Enric Subirats i Jordi Boix, gerent 
de l’Hospital de Puigcerdà, i Maria Josep Puente, 
representant de l’Associació Universitària de Cerda·
nya, van inaugurar la Jornada.

A la taula inicial, moderada per Jaume Sellarès, es 
varen abordar els canvis i nous reptes del sistema 
sanitari i el seu impacte en la medicina i la relació 

metge·pacient. El debat va comptar amb la parti·
cipació d’Antonio San José, Marc Soler i Francesc 
Garcia Cuyàs. Els canvis motivats per l’envelliment 
dels pacients, en la demografia dels professionals 
mèdics i els reptes que això suposa per al sistema 
sanitari, a més dels canvis tecnològics, assistencials, 
de comunicació i de seguiment del pacient, varen 
ser tractats a la taula rodona.

La segona taula, moderada per Gustavo Tolchinsky, 
va reunir Josep M. Tabernero, Elvira Bisbe, Antoni 
Sisó, Francesc Bonet i Enric Subirats. S’analitzaren 
experiències en les formes d’exercici de la medicina 
que poden oferir respostes als reptes de la relació 
metge·pacient, com ara els canvis en l’atenció al 
malalt oncològic, en la pràctica mèdica dintre d’un 
quiròfan, en l’atenció primària i en l’atenció a les 
emergències mèdiques. 

A la tarda, en un debat moderat per Ramon Pujol, 
s’analitzà l’impacte de les pràctiques emergents en 
l’activitat mèdica. Mireia Sans, Albert Mariné, Jor·
di Romañach, Francisco Martínez i Ignasi Pidevall 
varen tractar les visions del clínic i del ciutadà rela·
cionades amb els nous instruments de comunicació 
digitals i com aquests afecten la seva relació, l’exer·
cici de la medicina en un entorn de crisi, la relació 
entre metges i indústria farmacèutica, i les amena·
ces plantejades per l’aparició de nous intermediaris 
i noves pràctiques.

El periodista Antoni Bassas va cloure la Jornada 
amb la conferència “Els mitjans de comunicació es·
panyols i Catalunya, una història de construcció i 
destrucció”.   
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XIII Jornada d’Estiu de la 
Professió Mèdica a Puigcerdà. 

IGNASI PIDEVALL,
director jurídic del COMB

La judicialització de les 
relacions entre el COMB i 
l’OMC no han fet més que 
confirmar la manca de voluntat 
de consens per part de 
l’organització estatal

Les relacions del 
COMB amb l’OMC

L’any 2013 s’ha viscut el tancament d’un 
nou capítol judicial amb l’Organitza·

ció Mèdica Col·legial (OMC) favorable als 
interessos del COMB i, sobretot, dels seus 
col·legiats.

En efecte, el Jutjat de Primera Instàn·
cia núm. 13 de Barcelona va desestimar 
la demanda presentada per la Fundación 
Patronato de Huérfanos y Protección So·
cial de Médicos Príncipe de Asturias, que 
reclamava al COMB 1.164.873,42 €. La 
sentència dóna la raó al COMB i a les de·
cisions preses pels seus col·legiats en relació 
amb la desvinculació el 2007 de les polí·
tiques de protecció social de la Fundación 
dependent de l’OMC i que, d’aleshores 
ençà, desenvolupa el COMB amb el seu 
Programa de Protecció Social.

L’import que reclamava la Fundación i 
que la sentència li denega té com a destina·
ció l’objectiu pel qual s’havia recaptat, és a 
dir, incrementar el fons de protecció social 
del Col·legi per millorar·ne les prestacions. 
Aquest import podrà utilitzar·se tan aviat 
com sigui ferma la sentència. Al tancament 
de l’edició d’aquest Informe Anual, l’Au·
diència Provincial de Barcelona encara no 
ha resolt el recurs d’apel·lació presentat per 
la Fundación, tot esperant que pugui tan·

car·se també aquest capítol favorablement 
abans de finalitzar l’any 2014.

En tot cas, la judicialització de les relaci·
ons entre el COMB i l’OMC no han fet 
més que confirmar la manca de voluntat de 
consens per part de l’organització estatal i 
les escasses possibilitats d’entesa entre totes 
dues institucions per resoldre les discrepàn·
cies de caràcter econòmic existents, i que 
fan referència també al repartiment dels 
ingressos relatius a la venda de certificats 
mèdics oficials (una part dels quals hauria 
de revertir en la protecció social de metges 
de Barcelona), com a la quantia de les apor·

tacions ordinàries del COMB al Consejo 
General de Colegios Médicos, que no sem·
blen proporcionades ni justificades per les 
funcions que legalment hauria de desenvo·
lupar el Consejo General. En aquest sentit, 
i d’acord amb la recent doctrina del Tribu·
nal Constitucional, el COMB està valorant 
iniciar un procés que pugui culminar amb 
l’establiment d’una relació bilateral amb el 
Consejo General, on es fixi l’aportació jus·
ta que els metges de Barcelona haurien de 
fer a l’organització estatal. I, probablement 
s’enceti, si no hi ha acord, un altre capítol 
d’aquesta llarga sèrie.  

Diario Médico, 19 d’abril de 2013.
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