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JAUME PADRÓS I SELMA,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

Els propers quatre anys, 
tenim molts reptes. 

Especialment, reimpulsar els 
valors del professionalisme 

davant les amenaces que 
pateix el sector mèdic, 

tant el públic com el 
privat, posant l’accent en 
la transformació d’alguns 
models d’organització que 
permetin un lideratge real 

dels professionals i assegurin 
un futur esperançador per 

al sistema i el manteniment 
de la seva excel·lència, 

qualitat i equitat

Amb la celebració de les eleccions col·legials, el COMB ha encetat una 
nova etapa liderada per la Junta que tinc l’honor de presidir. Vull, en 

primer lloc, manifestar el meu més sincer agraïment pel suport i la confi·
ança que els col·legiats han dipositat en mi. Sóc plenament conscient de la 
gran responsabilitat que suposa conduir la primera corporació professional 
del país en uns moments tan difícils.

Tal i com vaig manifestar la nit electoral, vull ser el president de tots els 
metges i metgesses, ens hagin votat o no, o s’hagin abstingut. Sense dis·
tincions. Treballin a l’atenció primària, al sociosanitari, als hospitals, a les 
clíniques, en una consulta privada, sols o en equip. De tots.

Vull assenyalar les prioritats. La nova Junta, com jo mateix, no deixarem 
d’esmerçar tots els esforços per complir els compromisos que hem adquirit 
en el nostre programa. Aquest és el nostre contracte amb la col·legiació. 
Ho farem amb molta il·lusió, compromís, entusiasme i empenta. Hem 
vingut per servir amb honestedat; serem perseverants, compromesos, ri·
gorosos i valents en la defensa dels valors del professionalisme, i també del 
sistema sanitari.

La nostra és una Junta de renovació i, per primera vegada a la història de 
la nostra institució, hi ha una equiparació de sexe en la seva composició, 
en coherència amb la sociodemografia de la nostra professió. Però, alhora, 
som una Junta de continuïtat, amb la trajectòria i el model de Col·legi que 
entre tots hem anat bastint i que és referent arreu.

Els propers quatre anys, tenim molts reptes. Especialment, reimpulsar 
els valors del professionalisme davant les amenaces que pateix el sector 
mèdic, tant el públic com el privat, posant l’accent en la transformació 
d’alguns models d’organització que permetin un lideratge real dels profes·
sionals i assegurin un futur esperançador per al sistema i el manteniment 
de la seva excel·lència, qualitat i equitat.

Farem sentir la veu de la professió per poder ser més determinants i pro·
moure l’orgull de ser metges i metgesses. Vetllarem pels interessos dels 
professionals i donarem suport a noves col·laboracions i aliances per man·
tenir i millorar la qualitat assistencial i la seguretat clínica. Complirem 
amb la nostra funció de ser garants de l’acte mèdic i de la qualitat assisten·
cial i continuarem donant suport a iniciatives que permetin generar noves 
oportunitats per als metges joves i els emprenedors. I, sobretot, serem al 
costat dels que més ho necessiten. La cohesió solidària serà un dels fils 
conductors de la nostra actuació.

Retrem comptes, amb transparència i claredat. Mantindrem un COMB 
independent, sa, sòlid i solvent, amb un model d’estructura i gestió que ofe·
reixi serveis de qualitat i, alhora, aspiri a ser més proper als col·legiats i col·
legiades per donar resposta a les seves necessitats individuals i col·lectives. 
Crearem nous canals de comunicació, reactivarem la participació plural. 
Aproparem el Col·legi a tots els metges i metgesses de diferents especialitats 
i generacions diverses, als nostres pacients i als nostres ciutadans.

Aquest Informe Anual de l’activitat institucional desenvolupada el 2013 
mostra que s’ha fet una feina molt notable. El bagatge de les juntes ante·
riors ha estat clau per iniciar ara un nou punt de partida i, per això, vull 
manifestar el meu agraïment als presidents Trias, Bruguera i Vilardell.  

Professionalisme, progrés solidari 
i lideratge

Presentació



Durant els mesos de desembre, gener i febrer passats, s’ha desenvolupat 
el procés electoral de renovació de la Junta de Govern i l’Assemblea de 
Compromissaris del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

L’Informe Anual 2013 inclou un breu suplement per presentar el nou equip 
rector de la institució i donar a conèixer els eixos del programa de govern per 
als propers quatre anys de la Junta de Govern que encapçala el doctor Jaume 
Padrós.
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