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Activitat col·legial · Programa de Protecció Social 

El Programa de Protecció Social incorpora nous ajuts 
al catàleg de prestacions per a metges i familiars

El Programa de Protecció Social (PPS) del COMB 
s’acosta al setè any de funcionament mantenint 

els seus objectius bàsics de millorar la qualitat de 
vida dels metges i les seves famílies, alhora que s’han 
anat consolidant els seus tres instruments bàsics: el 
Servei d’Assessoria Social (a partir de la important 
tasca de les treballadores socials), la Cartera de Ser·
veis i el Catàleg de Prestacions (tant puntuals com 
periòdiques).

En el període 2008·2013, el nombre de persones 
ateses ha estat de 6.673. D’aquestes, 1.472 han 
estat ateses per les treballadores socials tenint en 
compte l’especial complexitat de la seva situació 
de necessitat. Val a dir que s’ha mantingut la pro·
porció de familiars atesos (58%) per sobre de la de 
metges (42%).

Fins al període 2011·2012, la tendència era la de·
tecció de situacions de necessitat i de dependència. 
L’any 2013, la majoria de metges i familiars de met·
ges amb necessitats socials i en situació de depen·
dència ja coneixien el programa i hi havien sol·licitat 
ajuda, de manera que, per primera vegada, els casos 
en seguiment per part de les treballadores socials han 
superat els nous casos detectats. Per tant, s’ha dedicat 
molt de temps a l’atenció de casos ja detectats amb 

anterioritat i que cal seguir 
de prop pel seu pronòstic de 
complexitat, cronicitat i de·
teriorament progressiu. 

Com es pot veure al gràfic 
sobre demanda de casos en 
seguiment, hi ha un predo·
mini de demandes de tipus 
assistencial en les persones 
en seguiment. Cal no per·
dre de vista que la major 
part d’aquestes persones en 
seguiment tenen entre 60 i 
80 anys, estan immerses en 
processos crònics que van 
avançant progressivament 
i representen el 51% dels 
casos que atenen les treba·
lladores socials del PPS·
COMB.

D’altra banda, donar resposta de tipus assisten·
cial significa anar ajustant les mesures, els ajuts i 
els serveis en funció de l’evolució de la situació de 
dependència o discapacitat. Per exemple, anar aug·
mentant la intensitat de l’atenció domiciliària, do·
nar suport puntual a la convalescència motivada 
per una intervenció quirúrgica, fer adaptacions a la 
llar per proporcionar una millor autonomia quant 
a mobilitat o gestionar l’accés a una plaça d’atenció 
en una residència geriàtrica o en un establiment de 
tipus sociosanitari. 

Pel que fa a l’evolució de les prestacions de caràcter 
periòdic adreçades a vídues de metges, orfes, met·
ges discapacitats o metges jubilats amb precarietat 
econòmica, es constata una estabilitat en el nombre 
d’usuaris en els darrers quatre anys. 

Del total de prestacions periòdiques concedides, 
gairebé el 70% són educatives, dirigides a fills de 
metges que han mort, mentre que la resta són de 
caràcter assistencial i dirigides a metges amb dificul·
tats o als seus familiars (parelles o fills discapacitats). 
(Vegeu taula.)

Nous ajuts per a l’exercici 2014
En el procés de millora contínua en què es troba im·
mers el PPS i d’acord amb les necessitats dels metges 
i els seus familiars, es va adaptant tant la cartera de 
serveis del programa com el catàleg d’ajuts i presta·
cions, de manera que per al proper exercici 2014 es 
disposarà dels següents nous ajuts:
• Suport econòmic per al tractament de l’atenció 
precoç de 0 a 5 anys.
• Prestació periòdica de serveis adreçada al nucli fa·
miliar de metges vidus.  
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Prestacions educatives i assistencials  
de caràcter periòdic 2013

Nre. TOTAL %

Beques 41 12,39%

Orfes < 21 anys 171 51,67%

Títols 14 4,22%

Total EDUCATIVES 226 68,28%

Metges discapacitats 22 6,65%

Metges jubilats 10 3,03%

Orfes discapacitats 56 16,91%

Orfes > 60 anys 3 0,91%

Vidus i vídues 14 4,22%

Total ASSISTENCIALS 105 31,72%

TOTAL 331 100,00%

Persones ateses per les treballadores socials. Demanda casos 
en seguiment (comparativa anys 2011, 2012 i 2013)
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Jaume Padrós i Mònica Terribas, a la jornada commemorativa 
dels cinc anys de PPS, octubre de 2013. 


