
 

 

Benvolguts companys i companyes,  

La Junta de Govern del Col·legi ha acordat avui la convocatòria d’eleccions per al dia 22 de 
setembre de 2021, data en la qual haurem d’elegir una nova Junta de Govern i Assemblea de 
Compromissaris, d’acord amb el calendari electoral que em plau adjuntar-vos. Trobareu tota 
la informació electoral a http://eleccions2021.comb.cat. 

Així doncs, el mandat de l’actual Junta arriba a la seva fi. Han estat gairebé quatre anys de 
treball intens de tots els seus membres: metges i metgesses honestos, competents, generosos 
i compromesos amb la professió i els valors que la representen. I, en especial, aquest darrer 
any i mig on ens hem lliurat al màxim –sense escatimar cap esforç– sobretot en favor dels 
companys i companyes més vulnerables i que més ho necessiten.  

Hem fet sentir la veu de la professió arreu i hem intentat, des de la independència institucional, 
influir amb determinació sobre els responsables tècnics i polítics, generant propostes 
constructives i un lideratge social serè i esperançador.  

La situació actual, malgrat haver millorat notablement, continua sent de gran incertesa i són 
encara molts els professionals que pateixen els efectes de la pandèmia, sigui físicament o 
psicològicament, sense oblidar els companys i companyes que han mort.  

Tot i la crisi pandèmica, a la Junta que he tingut l’honor de presidir hem assolit la majoria dels 
reptes i compromisos que ens vam proposar a l’inici del mandat, els quals per raons d’espai no 
us puc detallar, però que us convido a consultar a www.comb.cat. 

Ens trobem en un moment transcendental per al país, per a la sanitat, per a la salut dels 
ciutadans i també per a la nostra professió. I és per això, que necessitem continuar i reforçar 
moltes de les accions endegades per l’actual Junta, però també ens cal donar un impuls a noves 
iniciatives que permetin incidir en una millora del sistema públic de salut, afrontar canvis 
necessaris en el sector privat i també, ara més que mai, ser més a prop dels companys i 
companyes que més ho necessiten, reforçant la cohesió i estabilitat de la professió i la 
complicitat de tothom.  

Us agraeixo, un cop més, el vostre suport en aquest temps tan difícil que ens ha tocat viure. 
Espero que la nostra gestió n’hagi estat mereixedora. I us demano ara la vostra confiança per 
poder encarar el futur amb decisió, esperança i il·lusió. 

Amb tot l’afecte,  

 

Dr. Jaume Padrós Selma 
Dr. Jaume Padrós Selma 
President de la Junta de Govern  

Barcelona, 29 de juny de 2021 

 


