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Informe Anual 2017PRESENTACIÓ

Res del que trobareu a les pàgines d’aquesta edició de l’Informe Anual 2017 del Col·legi hauria estat possible sense el compromís, la 
il·lusió i l’esforç de tot un equip. Per més òbvia que pugui ser l’afirmació, val la pena recordar-ho i deixar-ne constància d’una manera 
especial al final dels quatre anys de mandat d’una Junta de Govern. Des d’aquí, vull tornar a expressar el meu profund agraïment, tant 
als companys que em van acompanyar a l’anterior Junta i a l’Assemblea de Compromissaris, com als que han iniciat l’actual etapa 
incorporant-se al nou equip. El relleu ha estat impecable i, si em permeteu, crec que hem aconseguit l’equilibri just entre experiència i 
renovació. Tot plegat té un mèrit doble, si tenim en compte la complexitat del context polític del darrer any.

L’activitat recollida en aquest Informe Anual correspon encara, doncs, a l’acció de l’anterior Junta, la qual ha encarat la recta final del 
seu mandat engegant nombrosos projectes i iniciatives. Voldria destacar de manera molt especial el document La conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal de metges i metgesses, amb el qual vam fer un gran esforç per aportar dades i reflexions que han contribuït, 
crec que de manera decisiva, a posar sobre la taula un debat que ha estat massa temps posposat a la nostra professió.

Un altre treball d’enorme transcendència impulsat des del CoMB ha estat el Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius i les teràpies sense evidència científica i pseudociències. Aquest 
document, elaborat amb la col·laboració de les societats científiques d’oncologia i cures pal·liatives, ha reforçat l’acció decidida del 
Col·legi a l’hora de vetllar per la bona praxi i de fer efectiva (tal com també trobareu en aquest informe) una de les seves principals 
funcions: el control de l’exercici. 

No voldria deixar d’esmentar altres documents que han tingut també un ressò important, com el decàleg de recomanacions per a l’ús 
de les xarxes socials adreçat als professionals o el document sobre millores necessàries a l’atenció primària, elaborat amb la participa-
ció de més de 150 professionals. La participació ha estat protagonista aquest any, ja que hem comptat més d’un miler de companys i 
companyes que s’han implicat activament en comissions i grups de treball, jornades, debats, etc.

Dissortadament, no hi ha hagut gaires avenços en la lluita contra la precarietat laboral, més enllà del reconeixement de tots els grups 
polítics de la situació actual, i malgrat la millora d’algunes dades macroeconòmiques de país. Com a Col·legi, no tenim instruments 
per negociar i condicionar de manera directa les polítiques de recursos i retributives; no obstant això, la nostra perseverança, i també 
la credibilitat guanyada, ens van dur fins al Parlament de Catalunya, on vam denunciar en una compareixença la situació davant dels 
diputats de la Comissió de Salut.

La nostra veu ha estat present als debats sanitaris i professionals, sempre en defensa dels metges i metgesses i dels interessos dels nos-
tres pacients. Alhora, hem fet la feina de servei als col·legiats que ens correspon i que, malgrat ser menys visible públicament, és del tot 
imprescindible per al dia a dia de tots nosaltres. Hem atès més de 40.000 consultes i gestions, hem apostat per la formació i per donar 
suport als professionals que més ho necessiten a través del programa de protecció social i del PAIMM. Hem donat assessorament jurídic 
i professional, hem fet rècord en gestió d’ofertes laborals i hem aconseguit una fita essencial: assegurar la cobertura de responsabilitat 
professional durant els propers quatre anys i la continuïtat d’un model propi de demostrada eficàcia.

Amb la voluntat de fer més accessible i proper el Col·legi, hem consolidat l’aposta per acostar-nos al territori i als centres de treball, on 
l’acollida ha estat excel·lent, tal com avala la participació creixent a sessions formatives i actes diversos organitzats amb la col·laboració 
de les juntes comarcals. Aquesta seguirà sent una prioritat de tots els membres de la nova Junta, en nom dels quals vull fer també un 
reconeixement al gran equip de professionals i treballadors que ha fet i fa possible el dia a dia del Col·legi.

Serveixin, doncs, aquestes ratlles per expressar el meu agraïment a tothom per la feina feta els darrers quatre anys, durant els quals 
hem volgut donar compliment als compromisos que havíem adquirit amb els metges i metgesses, amb la professió i amb el país.

Jaume Padrós Selma 
President del Col·legi de Metges de Barcelona

Fem balanç 
i fem relleu
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Joaquim Llena Cortina
Laura Llobet Vila
Frederic Llordachs Marquès
Jose Miguel Llovet Lombarte
Clara Llubià Maristany
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Albert Marcos Estruch
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Núria Martínez León
Daniel Mataró Marsal
Enric Mauri Clúa
Maria Victòria Mazo Ancochea
Concepción Medina Molina
Jose Manuel Menchón Magriñà
Maria Alejandra Méndez Garrido
Natalia Ana Mendoza Palomar
Gabriel Mestre Roca
Vicenç Jaume Mestre Saura
Jose Arturo Miguez Rey
Cristina Minguell Comas
Joan Minguell Moñart
Sònia Miravet Jiménez
Maria Monera Olivella
Víctor Monforte Torres
Carles Monsó Fernández
Juan José Montero Alia
Fernando A. Moraga Llop
Maria Asunción Moreno Camacho
Astrid Morer Liñan
M. Dolors Moruno Carrizosa
Joan Antoni Mulà Rosias
M. del Carmen Muñoz Almagro
Salvador Navarro Soto
Antonio Nicolau Benet
Meritxell Nomdedeu Fàbrega
Elena O’Callaghan Castella
César Obiol Madrid
Pere Obiols Arderius
Anna Olivé Torralba
Aina Oliver Caldés
Víctor Oliveras Deulofeu
Lydia Padró Pitarch
Jaume Padrós Selma
Maria Esther Pallarès Fernández
Amat Palou Sanromà
Daniel Alfredo Paredes Breilh
Anna Maria de Pedro Pijoan 
Montserrat Perelló Alonso
Paula Angela Peremiquel Trillas
Ramon Pi Rusiñol
Laura Plans Pujol
Josep Maria Pons Berengueras
Laura Pons Pellicé

Maria Amparo de la Poza Abad
Andrés Prat Marín
Noemí Prat Sierra
Yolanda Puentes Zamora
Mireia Puig Campmany
Josep Maria Puig Marí
Josep Antoni Pujante Conesa
Joan Pujol Bertran
Ramon Pujol Farriols
Tomàs Pumarola Suñé
Eusebi Puyaltó Ballart
Dolors Quera Aymà
Núria Querol Viñas
Frederic Quintana Riera
Anna Raboso Fidalgo
Santiago Jose Ramon y Cajal Agueras
Carmen Ribes Bautista
Assumpta Ricart Conesa
Ignasi Riera Paredes
Oriol Roca Gas
Maria Mar Rodríguez Álvarez
Jaume Roigé Solé
Anna Romaguera Piñol
Antonio Roman Broto
César Romero Menor
M. Eulàlia Ruiz Gil
Rita Sahún Font
Josep Sánchez Aldeguer
Josep Maria Sánchez Garcia
Josep Sánchez de Toledo Codina
Mireia Sans Corrales
Manuel Sans Segarra
Antònia Sans Boix
Miquel dels Sants Sans Cuffi
Jordi-Carles Schlaghecke Gras
Núria Sellarès Gómez
Jaume Sellarès i Sallas
Mireia Serrano Manzano
Jose Antonio Serrano Marchuet
Jordi Serrano Pons
Rosa Maria Servent Pedescoll
Marta Simó González
Antoni Sisó Almirall
Marc Soler Fàbregas
Juan Ramon Soler Segon
Jordi Solsona Martínez
Gemma Tàpias Oller
M. Cristina Teixidó Perramon
Josep Terés Quiles
Maria dels Àngels Tobella Príncep
Gustavo Andres Tolchinsky Wiesen
Pedro Antonio Torán Montserrat
Joaquim Torné Cachot 
Ramon Torné Escasany
Pere Torner Pifarré
Mercè Torra Parra
Mónica Torremorell Núñez
Anna Torrents Iglésias
Miquel Torres Salinas
Guillem Trilla Aymerich
Antoni Trilla Garcia
Antonio Turmo Garuz
F. Xavier Valldeperas Andújar
Galdina Valls Borruel
Cesar Vargas Blasco
Petra Maria Vega López
Manel Vera Rivera
Eugènia Maria Verger Fransoy
Maria Antònia Vila Coll
Jordi Vilardell Bergadà
Miquel Vilardell Tarrés
Montserrat Vilarrubias Calaf
Josep Maria Vilaseca Llobet
Anna Vilella Morató
Núria Viñolas Segarra
Miguel Ángel Zapata Victori

Assemblea de Compromissaris 
per al període 2018-2022
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Nova Junta de Govern del Col·legi de Metges 
de Barcelona per al període 2018-2022

Jaume Padrós Selma / President
59 anys. Col·legiat 19.450. Medicina Familiar i Comunitària. Consultor en 
geriatria a MUTUAM. Responsable de Salut laboral del servei mèdic del 
FC Barcelona. Consultor a Catalunya Ràdio. Exerceix com a metge de 
família a la seva consulta privada. Medalla Josep Trueta l’any 2016. Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2017.

Elvira Bisbe i Vives / Vicepresidenta 
56 anys. Col·legiada 24.281. Anestesiologia. Consultora Sènior del Ser-
vei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital del Mar-Esperança de 
Barcelona. Membre del grup d’investigació en medicina perioperatòria 
de l’IMIM. Presidenta de la societat científica Anemia Working Group Es-
paña. Membre del “Board of directors” i del Comitè Científic de NATA.

Jaume Sellarès i Sallas / Vicepresident 
60 anys. Col·legiat 22.002. Medicina Familiar i Comunitària. Director de 
l’EAP Sardenya. Membre de l'Advisory Board de la UIC (2012). Vocal Pre-
sident d’Atenció Primària d'UCH (2009). President d’ACEBA (2008). Pre-
sident de la CAMFiC.

Gustavo A. Tolchinsky Wiesen / Secretari
42 anys. Col·legiat 36.448. Medicina Interna. Treballa a l’Hospital Munici-
pal de Badalona. Va ser president de la secció col·legial de Metges MIR 
del CoMB. Des de l’any 2014 és secretari al Col·legi i ha desenvolupat una 
important tasca en l’àmbit del control de l’exercici professional. 

Sònia Miravet Jiménez / Vicesecretària
42 anys. Col·legiada 36.149. Medicina Familiar i Comunitària. Ha estat tu-
tora docent de metges residents de MFiC. Actualment és directora de 
l'EAP Martorell rural i urbà. Vocal de la junta directiva de la SEMERGEN i 
vicepresidenta de la SEMERGEN Catalunya. 

Lluís Esteve i Balagué / Tresorer
49 anys. Col·legiat 29.799. Medicina Familiar i Comunitària. Director del 
Servei d’Atenció Primària Delta del Llobregat, ICS. Ha estat metge de fa-
mília a l’EAP Martorell Urbà i Rural i va ser director de l’EAP Martorell. Ha 
estat tutor MIR. 

Antoni Trilla Garcia / Vocal
61 anys. Col·legiat 15.279. Medicina Preventiva i Salut Pública. Medicina 
Interna. Treballa al Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de 
l’Hospital Clínic. Vicedegà de la Facultat de Medicina de la UB. Research 
Professor d'ISGlobal. Expert en malalties emergents i epidèmies, gestió 
de crisis sanitàries, i vacunes. 

Magda Campins i Martí / Vocal
61 anys. Col·legiada 15.109. Medicina Preventiva i Salut Pública. Pediatria. 
Treballa al Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital 
Vall d’Hebron. Professora agregada de Medicina Preventiva i Epidemio-
logia (Facultat de Medicina, UAB) des de 1993. Professora del Màster 
interuniversitari en salut pública (UPF i UAB) des de 2000. Experta en 
epidemiologia i prevenció de malalties infeccioses.

Josep Maria Benet i Martí / Vocal
57 anys. Col·legiat 23.327. Medicina Familiar i Comunitària. Metge de família 
consultor sènior de l’ICS a l’ABS Garraf Rural de Sant Pere de Ribes des de 
1991. Delegat sindical de Metges de Catalunya a la Junta de Personal d’Aten-
ció Primària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS des de 2011. 
Consulta privada de Medicina Familiar al Grup Mèdic Garraf a Vilanova i la 
Geltrú des de 2012.

Anna Carreres Molas / Vocal
57 anys. Col·legiada 23.406. Pneumologia. Coordinadora i cap de Ser-
vei d’Urgències de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Directora 
mèdica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de 1998 a 2005. 
Mestratge en Direcció d’Institucions Sanitàries. Professora associada de 
Medicina a la UAB.

Anna Olivé Torralba / Vocal
52 anys. Col·legiada 27.990. Medicina General i Psicogeriatria. Coordina-
dora i sènior de l'Àrea d'Hospitalització de l’Hospital Mare de Déu de la 
Mercè, a la Residència assistida Activa Parc de les Aigües i de la Residència 
Desalup. Màster en Geriatria i Gerontologia clínica i Màster en Psicogeria-
tria. Presidenta de la Secció Col·legial de Metges de l’Àmbit Sociosanitari i 
vocal de la Secció de Metges de Residències Geriàtriques.

Mireia Puig Campmany / Vocal
51 anys. Col·legiada 26.671. Medicina Interna. Directora del servei d’ur-
gències de l’Hospital de Sant Pau. Professora Associada a la UAB des de 
2005. Ha format part del programa de Miocardiopaties i Trasplantament 
a l’Hospital de Sant Pau. Membre de la Junta de la Societat Catalana d'Ur-
gències i Emergències (SoCMUE).

Pere Torner Pifarré / Vocal
48 anys. Col·legiat 29.817. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Cap de Ser-
vei de COT Hospital Universitari Parc Taulí, i professor de Medicina i Cirur-
gia de la UAB. Especialista de COT de la Clínica Sagrada Família. President 
de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Dedicat a 
la recerca i a la innovació en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Iolanda Jordan Garcia / Vocal
47 anys. Col·legiada 30.701. Pediatria. Metgessa Adjunta especialista en 
Intensius Pediàtrics a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Inves-
tigadora en malalties pediàtriques. Professora associada de la Càtedra 
de Pediatria H. Sant Joan de Déu de la UB des del 2007 i de màsters 
en medicina i infermeria. Membre de la Junta de la Societat Espanyola 
d’Intensius Pediàtrics. 

Francesc Bas Cutrina / Vocal
29 anys. Col·legiat 49.950. Aparell Digestiu. Facultatiu especialista d’Aparell 
Digestiu a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigador pre-doc-
toral a IDIBELL. President de la Secció de Metges MIR i Metges Joves 
CoMB. Durant la seva etapa de resident, finalitzada el maig de 2018, va 
ser Vocal-Delegat a la Comissió de Docència de l'HUB, i Vocal-Resident 
de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Digestologia i Vocal a la 
Comisión Nacional de Especialidad Aparato Digestivo.

Àngels Escorsell Mañosa / Vocal
53 anys. Col·legiada 25.920. Aparell digestiu. Treballa al Servei d’Hepato-
logia de l’Hospital Clínic de Barcelona des del 2001, a l'UCI de l’Institut de 
Malalties Digestives i Metabòliques. Presidenta de l’Associació Professional 
del Comitè de Delegats Mèdics de l’Hospital Clínic del 2011 al 2017. Màster 
Universitari d’Atenció al Malalt Crític. Professora del mateix Màster.

Antonio Roman Broto / Vocal
58 anys. Col·legiat 20.837. Pneumologia. Cap Clínic al Servei de Pneumo-
logia-Trasplantament Pulmonar de l’Hospital Vall d’Hebron. Professor As-
sociat de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. President de 
la Societat Catalana de Trasplantament. Vocal de la Societat Española de 
Trasplantament.

Eulàlia Ruiz Gil / Vocal
50 anys. Col·legiada 28.310. Medicina Familiar i Comunitària. Treballa a l’EAP 
Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, on també és coordinadora docent 
de residents. Màster en Gestió d’equips i serveis sanitaris a l’atenció primària. 
Va ser membre de la Comissió de Deontologia del CoMB. Ha estat vocal 
de residents de la CAMFiC de 1993 a 1995 i posteriorment vocal de la Junta 
fins el 1999.

Mònica Botta Santasuana / Vocal
44 anys. Col·legiada 36.246. Gestió Hospitalària. Directora Mèdica de l’Hos-
pital General de Granollers. Màster en Gestió Hospitalària i serveis sanitaris, 
Universitat de Barcelona (2013-2014). Coordina diversos projectes de coo-
peració amb l’Àrea de Cooperació del CoMB a  Bòsnia, Ruanda i Kurdistan.

Ylenia Garcia Navarro / Vocal
43 anys. Col·legiada 33.576. Medicina Familiar i Comunitària. Directora EAP 
Sant Antoni de l’ICS. Coordinadora de residents en MFiC de 2008-2015 a 
l'EAP La Marina, Unitat Docent Barcelona. Programa de Desenvolupament 
Directiu per Equips d’Alt Rendiment, Sanitat Pública, EADA (2016). Màster en 
Coaching amb Programació Neurolingüística. Ferma defensora de l’acció co-
munitària i experiència en cooperació en àmbit de pediatria a Dakar, Senegal.
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L’ACTIVITAT DEL COL·LEGI A COP D’ULL

Resum 
d’activitat  
i actes de l’any

Gener
11 de gener. Conferència “Lide-
ratge i valors: D’Obama a Trump”.

17 de gener. Homenatge al doc-
tor Domènec Martí i Julià. 

18 de gener. Seminari de prepa-
ració per a la jubilació de metges.

19 de gener. Comunicat en re-
lació amb la situació als serveis 
d’urgències de CCMC i Metges de 
Catalunya. 

26 de gener. Homenatge a la 
Professió Mèdica del Vallès Orien-
tal, Granollers.

 

Febrer
6 de febrer. 2a Jornada de de-
bat: Abordatge de la cronicitat 
avançada en l’entorn residencial.

23 de febrer. Seminari de prepa-
ració per a la jubilació de metges, a 
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. 

23 de febrer. 18è Fòrum d’In-
versió Healthcare Barcelona. 

28 de febrer. Homenatge al 
doctor Joan Rodés. 

28 de febrer. Reunió del CCMC, 
la Unió Catalana d’Hospitals i el 
Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya per abordar la millora de 
les condicions professionals dels 
metges.

Març
3 de març. Homenatge a Anicet 
Altés, Vic. 

7 de març. Roda de premsa per 
presentar el document "La conci-
liació de la vida laboral, familiar i 
personal de metges i metgesses." 

9 de març. VI Jornades d’Orien-
tació per als futurs MIR. 

15 de març. Jornada "Regenera-
ció de la sanitat pública: més di-
ners sense despesa efectiva?"

16 de març. Seminari de prepa-
ració per a la jubilació de metges, 
a l’Hospital de Granollers.

20 de març. Comunicat dels 
col·legis de metges i farmacèutics 
de Barcelona i els d’economistes i 
enginyers industrials de Catalunya 
donant suport a Barcelona com a 
seu de l’EMA. 

23 de març. Taula rodona  sobre 
la resistència als antibiòtics. 

25 de març. Premi al millor pòs-
ter de PAIME al V Congrés Interna-
cional de la Societat Espanyola de 
Patologia Dual, Madrid. 

30 de març. Compareixença 
davant la Comissió de Salut del 
Parlament. 

31 de març. Conferència, a càrrec 
de Valentí Fuster. 

Abril
1 d’abril. Bages: Acte acadèmic 
de Montserrat. 

1 d’abril. Medijocs: Competició 
de natació. 
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4 d’abril. Acte inaugural de 
l’“Any Dr. Joaquim Piñol i Aguadé”.

19 d’abril. Seminari de prepara-
ció per a la jubilació de metges, a 
la Corporació Sanitària Parc Taulí. 

19 d’abril. Conferència “La salut 
espiritual, neurociència i qualitat 
humana. Els valors professionals”. 

19 d’abril. Concert de la Coral 
de Metges i de l’Hospital de Sant 
Pau amb la coral MGV Datteln 
1862, a Terrassa. 

20 d’abril. Concert de Sant Jor-
di de la Coral de Metges i de l’Hos-
pital de Sant Pau junt amb la coral 
MGV Datteln 1862.

21 d’abril. Concert de l’orques-
tra Ars Medica i solistes del Mozar-
teum de Salzburg, al Conservatori 
Superior del Liceu. 

22 d’abril. Medijocs: Cursa atlè-
tica, Sant Cugat del Vallès.

25 d’abril. Presentació de llibres 
no mèdics escrits per metges. 

Maig
2 de maig. Inauguració de l’ex-
posició Història de la dermatolo-
gia a Catalunya. 

3 de maig. Jaume Padrós rep la 
Creu de Sant Jordi. 

5 de maig. VI Jornada #salut-
20comb al congrés Healthio.

6 de maig. Medijocs: Competi-
ció de pàdel, Sant Cugat del Vallès.

11 de maig. Commemoració 
dels 50 anys de la creació del sis-
tema MIR i homenatge al doctor 
Carles Soler Durall.

11 de maig. La V Sessió Tècnica 
en Innovació de la Unió Catalana 
d’Hospitals guardona el PPS com 
a projecte innovador. 

12 de maig. La Fundació Galatea 
participa al VII Congrés estatal 
del PAIME, Palma de Mallorca. 

17 de maig. VII Jornada cultural 
del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya, Girona.

17 de maig. Concert de la Coral 
del Col·legi en benefici d’Arrels 
Fundació, a l’Hospital de Sant Pau. 

18 de maig. Debat sobre la situa-
ció actual de l’atenció primària. 

19 de maig. VII Jornada d’Aten-
ció Primària al món rural, Berga.

22 de maig. Acte de benvingu-
da als nous col·legiats MIR 2017.

23 de maig. Medijocs: 12è Sim-
posi sobre salut, medicina i esport. 

29 de maig. Conveni entre el CoMB 
i els col·legis de Buenos Aires i Rosa-
rio (Argentina) per promoure progra-
mes d’atenció al metge malalt. 



12 

L’ACTIVITAT DEL COL·LEGI A COP D’ULL

Juny
1 de juny. Mediconcert 2017, 
metges músics per la cooperació.

7 de juny. Concert intercol·legial sè-
nior, al Casino l’Aliança de Poblenou.

7 de juny. Conveni entre el CoMB 
i la Fundació TicSalut per acreditar 
els continguts a AppSalut. 

8 de juny. Document de Posició 
del CoMB sobre “La situació de 
l’atenció primària”. 

8 de juny. Ruta dermatològica 
per Barcelona de l’“Any Dr. Joa-
quim Piñol i Aguadé”. 

14 de juny. Conveni entre la Fun-
dació Galatea i Almirall per prevenir 
situacions de malestar psicoemo-
cional entre els residents. 

15 de juny. Roda de premsa per 
presentar el Document de Posició 
sobre “El malalt de càncer i les pseu-
dociències”.

19 de juny. Sessió sobre l’Agència 
Europea del Medicament (EMA).

19 de juny. El CoMB s’adhereix 
al programa “Barcelona + Sosteni-
ble” de l’Ajuntament de Barcelona. 

20 de juny. Seminari de la Funda-
ció Galatea sobre "Lideratge d’equips 
sanitaris eficaços i saludables."

22 de juny. 19è Fòrum d’Inversió 
Healthcare Barcelona.

22 de juny. Sessió de Cloenda 
del 51è Curs Acadèmic, Sabadell. 

22 de juny. Conferència “Reptes 
i amenaces de futur de la professió 
mèdica”, Vic. 

28 de juny. El CCMC s’adhereix 
al manifest ciutadà de suport a la 
candidatura de Barcelona com a 
seu de l’EMA. 

28 de juny. Conferència “Reptes 
i amenaces de futur de la profes-
sió mèdica”, Mataró. 

30 de juny. Consideracions del 
CCMC sobre la prescripció de me-
dicaments per part d’infermeria. 

 

Juliol
14 de juliol. 17a Jornada d’Estiu 
de la Professió Mèdica a Puigcerdà.  

 

Agost
18 d’agost. Comunicat del CoMB 
en relació amb els atemptats terro-
ristes a Barcelona i Cambrils. 

26 d’agost. El CoMB s’adhereix 
a la convocatòria de la manifesta-
ció “No tinc por”.

 Setembre
28 de setembre. Ruta derma-
tològica per Barcelona.  

28 de setembre. Seminari de 
preparació per a la jubilació de 
metges, a l’Hospital de Mataró.

29 de setembre. Festivitat de 
Sant Cosme i Sant Damià, Vic. 

Octubre
2 d’octubre. Sessió d’Inaugu-
ració del 52è Curs Acadèmic, 
Sabadell.

7 d’octubre. Medijocs: Compe-
tició de futbol-sala i pàdel, Gurb. 

8 d’octubre. Concert de la World 
Doctors Orchestra a l’Auditori.

8 d’octubre. XVIII Caminada del 
Dia Mundial del Cor, de Vic a Malla. 

20 d’octubre. Vigília de Sant 
Lluc, Manresa. 
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20 d’octubre. Homenatge a 
Pere Gabarró, Igualada. 

20 d’octubre. 10a edició de la 
Nit de la Professió de l’Anoia. 

27 d’octubre. Cobertura de 
Responsabilitat Civil Professional 
amb la companyia Sham.

Novembre
2 de novembre. Debat "Té futur 
la medicina privada?"

2 de novembre. In memoriam 
dels metges difunts el 2017.

10 de novembre. Seminari 
"Lideratge d’equips sanitaris efi-
caços i saludables", de la Funda-
ció Galatea.

10 de novembre. II Jornada “La 
transformació digital als col·legis 
professionals”, Firmaprofesional. 

13 de novembre. Diario Médico 
guardona tres iniciatives del CoMB, 
el CCMC i la Fundació Galatea.  

14 de novembre. Premis a l’Ex-
cel·lència Professional 2017.  

16 de novembre. Seminari de 
preparació per a la jubilació de 
metges, a la delegació del CoMB 
de Manresa.

22 de novembre. Taula rodona 
sobre “Com atendre pacients amb 
dificultats de comunicació”. 

23 de novembre. Premis Sa-
nitat Baix Llobregat, a l’Hospital 
Moisès Broggi.

28 de novembre. 20è aniver-
sari del Sistema d’Acreditació de 
la Formació Continuada. 

29 de novembre. Insígnia d’Or 
de la Professió al doctor Joan Viñas. 

30 de novembre. Premi Recer-
ca Alt Penedès 2017, a l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès. 

30 de novembre. 20è Fòrum 
d’Inversió Healthcare Barcelona.  

 

Desembre
1 de desembre. Premi Dr. Joan 
Costa i Roma, Terrassa. 

1 de desembre. Concert de 
l’Orquestra Ars Medica al Santuari 
de la Mare de Déu del Sagrat Cor. 

4 de desembre. Document del 
CCMC sobre l’ús d’informació 
mèdica a les xarxes socials. 

13 de desembre. Beques Dr. 
José Luis Bada 2017. 

13 de desembre. Concert benè-
fic de Nadal de la Coral de Metges 
del CoMB i de l’Hospital de Sant 
Pau, a l’església de l’Hospital de 
Sant Pau. 

14 de desembre. Convocatòria 
d’eleccions al CoMB. 

14 de desembre. Sessió L’aten-
ció al pacient ancià, present i fu-
tur, Sabadell. 

15 de desembre. Ruta derma-
tològica per Barcelona de l’“Any 
Dr. Joaquim Piñol i Aguadé”.  
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17.282   51,5 %
Dones

16.283    48,5 % 
Homes

37
Autoritzacions de consultes mèdiques

635
Orientació professional final MIR

104
Orientació jubilació

25.148
Col·legiats assegurats

Responsabilitat civil

Protecció social i de la salut del metge

33.565
Col·legiats

24.362
Gestions presencials

704
Baixes col·legiació

36.309 
Gestions

7.148
Carnets col·legials / Certificats digitals

15.841
Col·legiats atesos

1.605
Altes col·legiació

3.992
Certificats col·legials i legalitzacions

Atenció al col·legiat Col·legiats

171
Primeres visites del Programa d’Atenció 
Integral al Metge Malalt 

32
Tallers de promoció de la salut del metge

2.669
Seguiments de metges atesos pel Programa 
d’Atenció Integral al Metge Malalt 

1.799
Persones ateses, prestacions, serveis i ajuts 
concedits pel Programa de Protecció Social

Resum de l'any en xifres
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17.282   51,5 %
Dones

729
Alumnes matriculats

334
Beques i descomptes

34
Seccions Col·legials

2.060
Aparicions del Col·legi en 
mitjans de comunicació

4.831
Descarregues app

70
Notes de premsa, comunicats, 
notes al web i rodes de premsa

1,2 
Milions de visites al web 

14.157
Col·legiats inscrits

1.671
Activitats

11.555
Seguidors a Twitter

Comunicació

137
Orientacions professionals per 
dedicar-se a la medicina privada 

95
Actes professionals i col·legials

1.254
Ofertes gestionades

80
Assessoraments activitat privada 
(autònoms, contracte...) 

105
Assessoraments en valoració 
d’actes mèdics

59
Sessions informatives als 
centres de treball

2.949
Metges inscrits

              

626
Webs gestionats  
per Web Mèdic Acreditat

Programa de formació

Seccions Col·legials

Medicina privada

Organització d’actes

Activitats formatives acreditades pel Servei de 
la Formació Mèdica Continuada 

Borsa de treball
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L’ACTIVITAT DEL COL·LEGI A COP D’ULL

Més d’un 
miler de 
professionals 
encapçalen 
les activitats 
col·legials

La Junta de Govern del Col·legi vol donar 
les gràcies al més d’un miler de profes-
sionals que han participat de manera ac-
tiva en comissions de treball i elaboració 
de documents, congressos, jornades, 
debats, mitjans de comunicació interns 
i externs, activitats culturals i esportives, 
activitats lúdiques i sessions formatives.

→ Aquesta és una petita mostra dels professionals que han participat en les activitats del CoMB.
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Jornades  
i debats
162 metges i professionals  
de la salut ponents

Orientació 
futurs MIR
128 metges de diferents especialitats 
han ajudat a escollir especialitat

Revista COMB
54 metges han opinat i han  
estat entrevistats

Jurats en premis col·legials
28 metges en els jurats als Premis a l’Excel·lència Professional

46 metges en els jurats als 9 Premis atorgats per les Juntes Comarcals 

20 metges i professionals als Concursos Artístics per a Metges

Activitats culturals  
i esportives
428 participants en les activitats esportives dels Medijocs

85 participants en els Concursos Artístics 

6 metges van presentar llibres no mèdics

105 participants en l'orquestra i la coral del Col·legi

Web  
del Col·legi
29 metges han opinat i han  
estat entrevistats

Mitjans de 
comunicació
289 metges han participat com a 
experts

Elaboració  
de documents  
i comissions  
de treball
22 metges i professionals de la salut



18 

QUI SOM I COM SOM

La piràmide d’edat mostra la consolidació 
de fenòmens demogràfics observats els úl-
tims anys. D’una banda, es defineix el perfil 
professional mèdic actual i de futur: dona 
jove i especialista. Les dones són el 51,5 % 
del cens, representen més del 60 % de les 
noves altes i, de mitjana, són 10 anys més 
joves que els homes. D’altra banda, l’en-
velliment de la col·legiació segueix el seu 
ritme i ens recorda la necessitat de planifi-
car la jubilació de les cohorts nascudes als 
anys cinquanta i seixanta: percentualment, 
els metges jubilats augmenten més ràpida-
ment que els no jubilats. L’edat mitjana dels 
col·legiats se situa en 50,1 anys. 

Els metges nascuts a Catalunya són majo-
ria, tot i que continuen perdent pes per-
centual. Per primer cop el nombre de met-
ges llatinoamericans superen els 5.000 i 
el conjunt de metges estrangers superen 
en nombre els metges nascuts a la res-
ta d’Espanya. La situació política que viu 
Veneçuela ha fet que els metges d’aquest 
país hagin passat, en pocs anys, a ser el 

segon col·lectiu de metges nascuts fora 
d’Espanya.

Augmenten les altes per cinquè any con-
secutiu. Les de metges estrangers ho fan 
un 32 %, superen els metges catalans, que 
baixen un 4 %, i a nivell absolut són les més 
altes des de 2010. Un 4 % també és el que 
augmenten les altes de metges de la resta 
d’Espanya. En consonància, les altes no MIR 
augmenten en detriment de les altes MIR 
(majoritàriament metges nascuts a Espanya). 
Tot i que l’alta per cursar el MIR continua sent 
la majoritària, representa el 48 % de totes les 
altes, el valor més baix dels últims sis anys. 

Les baixes augmenten lleugerament des-
prés de la caiguda de l’any passat. Sobre-
tot les baixes per defunció i per trasllat de 
província, mentre que segueixen baixant 
les de trasllat a l’estranger per cinquè any 
consecutiu.

Els metges jubilats fa temps que creixen 
a un ritme superior al dels no jubilats. En-

guany creixen un 8 % davant el 2 % dels no 
jubilats i en l’última dècada han augmentat 
un 84 %, per un 15 % dels no jubilats. En 
el total de la col·legiació els metges jubilats 
són l’11,5%. Aquesta tendència en augment 
farà que, d’aquí a uns anys, hi hagi un volum 
de metges jubilats com no s’havia vist. 

Voldríem destacar l’acord pres pel Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya que 
ens permetrà disposar de dades globals i 
oferir-les al conjunt dels col·legiats catalans.

Conclusions

Caldrà preveure i adaptar-se a les necessi-
tats dels metges joves i dels metges jubi-
lats per tal de donar-hi resposta. S’albira un 
canvi en les escales de prioritats dels joves 
metges especialistes, que donen cada dia 
més un rol central a temes com la concilia-
ció laboral i familiar. D’altra banda, la futura 
jubilació d’un gran nombre de metges pot 
comportar també un augment de deman-
des socials a atendre.

El perfil que es defineix del metge actual i de futur és el de dona, jove 
i especialista. D’altra banda, percentualment, els metges jubilats 
augmenten més ràpidament que els no jubilats.

Gabinet d’Estudis Col·legials

Informe sobre demografia 
col·legial 2017

85 o més

80 a 84

75 a 79

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

menys de 30

480

464

565

996

1.678

2.494

2.339

1.448

1.276

1.194

1.312

1.118

919

41

60

94

328

807

1.637

2.155

1.572

1.909

2.099

2.406

2.283

1.891

16.283
 mitjana d’edat  54,7

17.282
45,7  mitjana d’edat

Homes Dones
Zona de naixement Col·legiats %

51,5 %48,5 %

33.565 Origen

 Catalunya 20.777 61,9 %

 Resta d’Espanya 6.362 19,0 %

 Conjunt d’estrangers 6.426 19,1 %

Amèrica Llatina i Carib 5.009 77,9 %

UE, EEE* i Suïssa 696 10,8 %

Europa Central i de l’Est 280 4,4 %

Orient Mitjà 213 3,3 %

Àfrica 129 2,0 %

Altres 99 1,6 %
*Espai Econòmic Europeu

Total col·legiats (31/12/2017)
50,1 
mitjana d’edat
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40.000  --

35.000  --

30.000  --

25.000  --

20.000  --

15.000  --
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--  1.400

--  1.200

--  1.000
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--  600

--  400

--  200

--  0

70 %  --

60 %  --

50 %  --

40 %  --

30 %  --

20 %  --

10 %  --

0 %  --

Marc Soler  Director general corporatiu

Demografia mèdica catalana

El futur de la demografia col·legial planteja 
diferents reptes. S’albira un canvi en les es-
cales de prioritats dels joves metges espe-
cialistes (tant homes com dones) que dona 
cada cop un rol més central a aspectes 
com la conciliació laboral i familiar. També 
caldrà planificar bé la jubilació dels metges 
que ara es troben al llindar de l’edat de ju-
bilació i tenir present que en els pròxims 
anys hi haurà un gruix important de met-
ges jubilats, amb demandes socials que 
caldrà atendre. 

No podem incidir en l’envelliment progres-
siu de la població, en l’aparició de noves 
malalties i en la desaparició d’altres, o en 
l’evolució de les tecnologies en l’àmbit as-
sistencial i de la informació que, progres-

sivament, aniran comportant canvis subs-
tancials en la manera d’exercir la medicina. 
Tots aquests són aspectes que depassen 
la nostra capacitat a l’hora de preveure les 
necessitats de metges al país. Però l’Ad-
ministració sanitària, les organitzacions 
assistencials, les societats científiques i els 
col·legis professionals hem de començar a 
fer propostes que permetin fer previsions, 
a curt i mitjà termini, i planificar el nombre 
de metges que necessitem. En els últims 
10 anys, hem suplert el dèficit de metges 
amb una vinguda molt important de pro-
fessionals extracomunitaris. 

Hi ha aspectes concrets que hem de resol-
dre de manera imminent. El primer, establir 
mesures que facin més flexible el sistema 

sanitari, amb menys burocràcia i més au-
tonomia, que permeti als metges ser més 
resolutius. Segon, millorar les condicions 
laborals i retributives, incorporant noves 
mesures d’incentivació a la resolució dels 
problemes dels nostres pacients. Tercer, 
flexibilitzar el sistema formatiu; avui és ne-
cessari augmentar lleugerament el nombre 
de places de medicina i de places MIR, així 
com promoure la troncalitat com a mesura 
que ha de permetre flexibilitzar el siste-
ma d’especialització. I, quart, afavorir un 
sistema de jubilacions més flexible capaç 
d’adaptar-se, tant a les necessitats organit-
zatives del sistema sanitari com al perfil i 
a la situació de cada professional concret.
 
Cal prendre decisions, no fem tard.

2010

20112011 20132013 20162016 20172017 20122012 20152015 20102010** 20142014

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució de les noves col·legiacions segons origen* 

Evolució del % de jubilats respecte 
al total de la col·legiació

Evolució de les altes segons tipologia d’alta*

18,0

18,9 20,0 20,0

23,0 23,9 25,1 23,5

7,9 % 8,2 % 8,6 % 9,1 % 9,6 % 10,1 % 10,9 % 11,5 %

27,7

33,4 38,1 38,5 36,6
36,3

39,0
42,8

 (r
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en

 %
)47,7

41,9 41,5 40,4 39,8

Catalunya Resta d’Espanya Estranger

54,3

35,9
33,7

JubilatsMIR No JubilatsNo MIR % de jubilatsReingrés

10,0 % 14,8 % 15,9 % 15,3 %

26,6 %

58,1 %

22,4 %

61,7 %

27,1 %

58,1 %

33,4 %

56,6 %

49,6 %

50,4 %

16,8 %
15,9 %

31,9 %

52,4 %

28,5 %

54,7 %

14,0 %

38,1 %

47,9 %

* El 2017 s'ha canviat el criteri de comptabilització anterior: es tenen només en compte altes col·legials que a finals d'any continuen estant d'alta al CoMB.
** En les dades de 2010 només es distingeix entre Altes MIR i Altes No MIR.
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Els darrers anys, la lluita contra la precarietat laboral dels metges ha centrat bona part 
dels eixos d’actuació de la Junta de Govern del CoMB. La compareixença en seu parla-
mentària dels representants del Col·legi va significar una oportunitat per informar davant 
els grups parlamentaris que la situació de deteriorament de les condicions laborals dels 
professionals, sumada a la sobrecàrrega assistencial i a les escasses inversions, amenaça 
la supervivència del sistema sanitari. 

La precarietat laboral dels metges també va centrar les preocupacions del 3r Congrés de 
la Professió i, un any després, hem de posar en valor que les conclusions aprovades en 
aquest Congrés i recollides a la Declaració de Girona han guiat l’acció col·legial des d’ales-
hores. A més d’evidenciar la situació de precarietat, s’ha treballat per promoure la conci-
liació de la vida  laboral i personal i s’ha incidit en el treball participatiu en l’àmbit de la 
primària i per augmentar l’assignació pressupostària. Finalment, s’ha analitzat profunda-
ment el repte del relleu generacional ocasionat per la jubilació de molts professionals en 
els propers anys.

Com a Col·legi donem un relleu important al reconeixement dels nostres professionals. 
Hi ha un acte en el qual la nostra institució homenatja de manera molt especial el com-
promís, la integritat, l’altruisme i el professionalisme dels nostres companys. Es tracta 
del lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional. En l’edició de 2017, hem tingut 
l’honor de premiar 50 metges i quatre equips assistencials que han excel·lit especialment.

Dissortadament, el mes d’agost de 2017 vam patir un dels pitjors atemptats terroristes i el 
Col·legi, com tota la societat del nostre país, va mostrar la seva indignació i consternació. 
Tenim uns magnífics professionals que una vegada més van saber estar a l’alçada. Des de 
la nostra institució, no podem deixar de reconèixer la tasca de tots els metges que, d’una 
manera o altra, van atendre les víctimes i van donar suport a les seves famílies.

Reconeixement  
a la tasca dels nostres 
professionals

Jaume Sellarès 
Vicepresident del CoMB  
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Una de les fites de l’anterior Junta de Govern 
va ser posar sota el focus de l’opinió pública 
la precarietat i la inestabilitat laboral a la qual 
es veuen sotmesos els metges i metgesses 
del nostre país, particularment els més joves. 
La roda de premsa de presentació de l’infor-
me La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. 
Realitats i propostes, que va tenir lloc el juny 
de 2016, va atreure una forta atenció medià-
tica i va provocar, així mateix, que s’obrís el 
debat professional sobre aquesta complexa 
realitat. Fou arran d’aquell informe que, el 
març de 2017, Jaume Padrós i Josep M. Be-
net vàrem comparèixer, a petició de tots els 
grups parlamentaris, davant de la Comissió 
de Salut del Parlament de Catalunya.  

En seu parlamentària, vàrem informar que 
l’augment de la inestabilitat i la temporalitat 
(fins i tot amb contractes fast-food), les re-
tallades salarials i les escasses inversions en 
equipaments i investigació estan creant una 
situació de “còctel explosiu” que amenaça 

la supervivència d’un sistema sanitari que, 
com hem reiterat moltes vegades, se sosté 
gràcies al compromís dels professionals. No 
podem tensar més la corda, per tant, a uns 
metges i metgesses que veuen amb cansa-
ment i desencís com, al deteriorament de 
les seves condicions laborals, s’hi afegeix 
la sobrecàrrega assistencial, molt especial-
ment en l’àmbit de l’atenció primària.  

Vàrem aprofitar, en conseqüència, per de-
manar a tots els partits polítics el consens 
necessari per preservar i enfortir aquest 
sistema, que és un dels índexs d’excel·lèn-
cia de la nostra societat. Així, a més de 
demanar revertir definitivament l’infrafi-
nançament crònic de la sanitat, vàrem de-
fensar la necessitat de noves formes d’or-
ganització que permetin l’autonomia de 
gestió i la participació dels professionals. 

És per aquesta mateixa preocupació tam-
bé que, el mes de febrer, els representants 

del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya ens vàrem reunir amb represen-
tants de la Unió Catalana d’Hospitals i el 
Consorci de Salut i Social de Catalunya. En 
aquesta trobada vàrem abordar la millora 
de les condicions professionals dels met-
ges i dels mecanismes de participació. 

No podem tensar més la 
corda a uns professionals 
que veuen amb cansament 
i desencís com, al 
deteriorament de les seves 
condicions laborals, s’hi 
afegeix la sobrecàrrega 
assistencial, molt 
especialment en l’àmbit de 
l’atenció primària

Vam comparèixer al Parlament de Catalunya per demanar que es revertís 
definitivament l’infrafinançament crònic de la sanitat i defensar la 
necessitat de noves formes d’organització que permetin l’autonomia de 
gestió i la participació dels professionals.

Jaume Padrós President del CoMB
Josep Maria Benet Vocal de la Junta de Govern

La lluita contra la precarietat 
laboral dels metges, prioritat 
de la Junta

→ Compareixença de representants del Col·legi davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
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El mes de novembre de 2017 va fer un 
any de la celebració del 3r Congrés de la 
Professió Mèdica de Catalunya, un esde-
veniment que va reunir prop d'un miler de 
metges i metgesses a Girona i que va ser 
el resultat de mesos de reflexió i debat de 
molts professionals sobre la situació de la 
professió, l’organització del sistema sanita-
ri i el perfil del metge del futur. 

El Congrés va ser un acte de reafirmació de 
la professió i dels valors que la guien. Els 
metges van reiterar el seu compromís amb 
la societat, tal com expressa la Declaració 
de Girona, i van demostrar la seva voluntat 
per millorar l’exercici de la medicina i donar 
resposta als nous reptes. 

Les conclusions del 3r Congrés de la Pro-
fessió Mèdica i els punts recollits a la De-
claració de Girona han estat la guia de l’ac-

tivitat i els projectes del Col·legi de Metges 
de Barcelona durant l’any 2017. Aquest és 
l’objectiu que ens vam marcar com a Junta 
de Govern i hem treballat seguint els com-
promisos adquirits a Girona. 

Un dels grans reptes de la 
professió mèdica analitzats 
durant el Congrés va ser el 
relleu  generacional  previst 
per als propers anys amb la 
jubilació massiva de metges 
i metgesses

Durant el 2017, vam desenvolupar un con-
junt de propostes i accions contra la preca-
rietat laboral del col·lectiu mèdic i vam fer 
públic un document sobre la conciliació de 

la vida laboral, familiar i personal de metges 
i metgesses, dos eixos de treball prioritaris 
per a la Junta de Govern. També vam orga-
nitzar un treball participatiu amb més de 
cent cinquanta metges i metgesses d’aten-
ció primària per elaborar un document amb 
propostes de millora per a aquest àmbit 
assistencial. Se centren, principalment, en 
una millora de l’assignació pressupostària 
de l’atenció primària, en la promoció del 
lideratge i la participació professional i en 
una aposta real per l’autonomia de gestió. 

Per altra banda, un dels grans reptes de la 
professió mèdica analitzats durant el Con-
grés va ser el relleu generacional previst 
per als propers anys amb la jubilació mas-
siva de metges i metgesses. El Col·legi ha 
treballat un document amb propostes per 
a una planificació de la necessitat de met-
ges davant aquest context.

Millorar l’exercici de la medicina i donar resposta als nous reptes van 
centrar el compromís dels metges amb la societat expressat 
 a la Declaració de Girona i han guiat l’acció col·legial durant el 2017.

Jaume Sellarès Vicepresident del CoMB

Els principis del 3r Congrés 
de la Professió guien els 
projectes del Col·legi

→ Acte de cloenda del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya.
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És tot un orgull afirmar que, amb la cele-
bració de la catorzena edició dels Premis 
a l’Excel·lència Professional, ja són més 
de set-cents metges i metgesses i una 
trentena d’equips assistencials els que 
han estat reconeguts pels seus mateixos 
companys des de l’any 2004. Aquest re-
coneixement prové de la constatació dià-
ria i ben visible que els professionals de la 
medicina exerceixen i lideren de manera 
admirable la nostra professió i contribuei-
xen, amb el seu esforç quotidià, a la sos-
tenibilitat i l’eficiència del nostre sistema 
sanitari. 

Els metges del nostre país són excel·lents 
pel seu conreu de valors, com també per 
l’honestedat, el compromís, el coratge, la 
integritat i l’altruisme. Que hi hagi tants 
metges excel·lents, doncs, no només és 
significatiu de l’altíssima qualitat professi-
onal i humana del col·lectiu, sinó que es-
devé imprescindible per assegurar la per-
vivència del sistema sanitari. 

Ser un metge excel·lent vol dir també ser un 
metge líder. A l’acte del passat novembre 
a l’Auditori Axa es van reconèixer, com en 
edicions anteriors, 51 professionals i quatre 

equips assistencials que lideren el canvi de 
la nostra professió i la dirigeixen cap a un fu-
tur cada vegada més exigent: metges i met-
gesses amb actitud crítica, comunicadors 
i empàtics, responsables individualment i 
social, que prenen bones decisions per al 
malalt i per al sistema sanitari, competents, 
efectius, segurs, honrats, familiaritzats i im-
plicats amb la gestió i coneixedors de les 
tecnologies de la informació. 

L’acte de lliurament dels Premis, conduït 
per la periodista Montse Jené, va començar 
amb un vídeo sobre els valors de la profes-
sió. Tot seguit, Josep M. Campistol, director 
general de l’Hospital Clínic, va pronunciar la 
conferència “Mig segle de trasplantaments 
renals a Catalunya: un projecte d’èxit”. El-
vira Bisbe, vicepresidenta del Col·legi, va 
presentar després un emotiu vídeo en re-
cord i homenatge a la resposta dels profes-
sionals sanitaris durant l’atemptat terrorista 
de la Rambla. Després del lliurament dels 
guardons, Mónica Povedano, metgessa 
del Servei de Neurologia de l’Hospital de 
Bellvitge, va fer un discurs en nom dels pre-
miats, i, com a cloenda, els actors Carles 
Canut, Lluís Soler i Rosa Renom van recitar 
uns poemes. 

Que hi hagi tants metges excel·lents no sols és indicatiu de l’altíssima 
qualitat professional i humana del col·lectiu, sinó que esdevé 
imprescindible per assegurar la pervivència del sistema sanitari.

Jaume Padrós President del CoMB

Els premis que constaten el 
lideratge de la professió

Premis a l’Excel·lència Professional 2017

Metges i metgesses 
premiats

Joan Albert Barberà Mir, 
Carme Bassedas Ballús, 
Josep M. Bausili Pons, 
Josep Belda Sanchis, 
Carme Benito Sevillano, 
Miquel Bernardo 
Arroyo, Antonio 
Bulbena Vilarrasa, 
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Els atacs terroristes de la tarda del 17 d’agost van ser un daltabaix 
per a la societat catalana. Malgrat la tragèdia, tothom va mostrar 
la seva faceta més solidària i entregada. Cossos de seguretat, co-
merciants, veïns de la ciutat, serveis de protecció civil i tota la xar-
xa sanitària es van bolcar en l’atenció als afectats. 
 
El Col·legi de Metges va mostrar la seva indignació i consternació 
pels atemptats i va reconèixer la gran tasca de tots i cadascun 
dels metges i professionals sanitaris que van ser a primera, sego-
na o tercera línia atenent les víctimes i donant suport a les seves 
famílies. El CoMB els va retre homenatge a la gala de lliurament 
dels Premis a l’Excel·lència Professional 2017 amb un emotiu vídeo 
en el qual se’ls agraïa el seu compromís amb la professió. Tots ells 
van ser un exemple d’honestedat, integritat, altruisme, vocació, 
humanisme i excel·lència. 

En el vídeo, el Col·legi va agrair als professionals la seva tasca i 
com es van abocar per ajudar els ferits i les famílies de les víctimes 
de l’atemptat de la Rambla de Barcelona, amb un reconeixement 
especial dels següents centres: Centre Fòrum, CUAP Casernes, 

CUAP Dos de Maig, CUAP Horta, CUAP Manso, CUAP Perecamps, 
CUAP Sant Martí, Hospital Asepeyo Sant Cugat, Hospital Clínic 
de  Barcelona, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Dos  de 
Maig, Hospital de l’Esperança, Hospital  de  l’Esperit  Sant, Hospital 
Germans Trias i Pujol, Hospital del Mar, Hospital Universitari Mútua 
Terrassa, Hospital Sagrat Cor, Hospital de  la Santa Creu  i Sant 
Pau, Hospital, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Hospital Plató, 
Hospital  de  Sant  Joan  Despí Moisès  Broggi,  Hospital  Universita-
ri Vall  d’Hebron, Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya i SEM-Sistema d’Emergències Mèdiques.

A més d’aquest homenatge, també es va fer un reconeixement als 
professionals sanitaris a través dels canals de comunicació col·le-
gials. Així, tant al blog com a la revista COMB 151 es van reco-
llir les històries personals i professionals de metges de diferents 
àmbits assistencials que van viure de primera mà els atemptats. 
El president del CoMB, Jaume Padrós, va publicar al seu blog l’ar-
ticle “Gràcies companys i companyes”, on destacava “la reacció i 
col·laboració extraordinàries i immediates” de la ciutadania i dels 
cossos de seguretat i sanitaris. 

El Col·legi de Metges va mostrar la seva indignació i consternació pels atemptats de l'agost i va 
reconèixer la gran tasca de tots i cadascun dels metges i professionals sanitaris que van ser a primera, 
segona o tercera línia atenent les víctimes i donant suport a les seves famílies.

Magda Campins Vocal de la Junta de Govern 
Antoni Trilla Vocal de la Junta de Govern

Reconeixement col·legial als professionals 
sanitaris que van atendre les víctimes de 
l’atemptat de la Rambla de Barcelona

→ Imatge del vídeo presentat en el lliurament dels Premis a l'Excel·lència Professional.



“ Per coses com 
aquestes és  
bo pertànyer  
al Col·legi de 
Metges de 
Barcelona”

Finançament subjecte a l’autorització de BBVA.

Informa-te’n a 
les nostres oficines del Col·legi de Metges o al 93 567 88 28.

Hipoteca Fija BBVA
Perquè pensis més en la teva vida i menys en la teva hipoteca. Tria’n el 
termini i oblida’t dels imprevistos pagant la mateixa quota tots els mesos.

Creant Oportunitats

Pag Colectivos Colegio Medicos Barcelona 210x297 Cat.indd   1 30/7/18   13:50
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Els metges i les metgesses tenen unes necessitats evidents de conciliar la seva vida labo-
ral amb la personal i no tan sols en benefici dels propis interessos, sinó també dels seus 
pacients, ja que no hi ha millor manera de garantir la qualitat de l’atenció que procurar 
pel benestar emocional dels professionals. Amb aquesta finalitat, el Col·legi va fer públic 
un estudi sobre les dificultats del col·lectiu en aquest sentit i va aportar solucions i un pla 
d’acció per garantir la conciliació. 

Som plenament conscients del malestar i el desgast que expressen els professionals de 
l’atenció primària. La Junta de Govern, amb la participació de més de cent cinquanta met-
ges del sector, va impulsar un decàleg de mesures amb propostes de millora de l’atenció 
primària que afecten l’àmbit de l’organització, l’entorn i les condicions laborals, el pressu-
post de l’atenció primària i l’autonomia de gestió real.

Les experiències de participació dels professionals en la presa de decisions, tant en l’àmbit 
de la primària com en els centres hospitalaris, evidencien que augmenta la satisfacció amb la 
implicació en la seva feina. Des del Col·legi, s’ha insistit perquè els metges d’hospitals debatin 
conjuntament els diferents models i experiències de participació per poder ampliar i engres-
car els facultatius a participar en la gestió clínica dels seus centres.

També recollim la veu dels metges de la medicina privada, que van expressar la seva preo-
cupació per la manca de diàleg i d’unes regles de joc clares en el sector. Per superar aques-
ta situació, cal trobar un espai de diàleg en el qual puguem denunciar les mancances, però 
també fer propostes en positiu.

Un altre dels problemes que vàrem analitzar el 2017 és la periòdica saturació que es produ-
eix als serveis d’urgències amb l’arribada de l’epidèmia de la grip. Els Col·legis de Metges 
de Catalunya amb el sindicat Metges de Catalunya van emetre un comunicat en el qual es 
va destacar que cal avançar cap a un model d’atenció integral que garanteixi una assistèn-
cia de qualitat al domicili i que permeti reservar l’opció d’hospitalització als casos greus 
i complexos.

Entre els molts altres temes tractats que afecten el nostre sistema sanitari, cal destacar el 
seguiment que s’ha fet sobre el decret que regula la indicació, l’ús i l’autorització de dis-
pensació de medicaments i productes sanitaris. Tant el Col·legi com el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya considerem que la indicació de qualsevol medicament, estigui o 
no subjecta a prescripció mèdica, requereix una formació bàsica i específica degudament 
acreditada per part del professional responsable.

Propostes i accions per 
millorar les condicions 
professionals 

Elvira Bisbe
Vicepresidenta del CoMB
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Pla d’acció adaptat al col·lectiu 
mèdic per avançar en la conciliació 
laboral i personal 
Les dones metgesses són les que s’acullen majoritàriament a les 
mesures de conciliació i, per tant, són penalitzades pel que fa a les seves 
retribucions econòmiques i al seu progrés professional.

Elvira Bisbe Vicepresidenta del CoMB
Àngels Escorsell Vocal de la Junta de Govern

Des de la Junta de Govern del Col·legi de 
Metges de Barcelona considerem priori-
tari donar resposta a les necessitats de 
conciliació de la vida laboral i personal 
del col·lectiu, per garantir, tant el benes-
tar emocional dels professionals, com la 
qualitat de l’atenció que donen als seus pa-
cients. Per aquest motiu, el mes de març, la 
Junta de Govern del Col·legi vam presentar 
en roda de premsa el document La concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal de 
metges i metgesses. Propostes i pla d’acció. 

En aquesta publicació s’inclouen dades so-
bre les grans dificultats que té el col·lectiu 
per compaginar la vida professional amb 
altres àmbits, especialment amb la cura 
dels fills, i s’analitza i estudia la manera de 
fer compatible el desenvolupament profes-
sional dels metges i metgesses amb la seva 
vida familiar i personal. D’altra banda, i en 
aquest sentit, es proposa també a l’Admi-
nistració, les patronals i les organitzacions 
sindicals un conjunt de mesures adaptades 

a les especificitats del col·lectiu mèdic. 
Segons dades de l’estudi, més del 60 % 
dels professionals (tant homes com dones) 
de 30 a 49 anys tenen moltes dificultats 
per compaginar la seva feina amb l’atenció 
i cura dels fills. Malgrat que les dificultats 
per conciliar són igualment expressades 
per homes i dones, la realitat és que són 
les dones metgesses les que s’acullen ma-
joritàriament a les mesures de conciliació 
i, per tant, les que es veuen penalitzades 
pel que fa a les seves retribucions econò-
miques i al seu progrés professional. L’ob-
jectiu és aportar solucions per a homes i 
dones, ja que conciliar és una necessitat i 
una responsabilitat compartida.

Pla d’acció

Aquestes solucions passen per mesures 
com promoure el treball per objectius i 
eliminar la cultura del presentisme, actuar 
sobre la precarietat laboral, potenciar el te-
letreball o establir bancs d’hores. És també 

important mantenir el volum d’ajuts per a 
la conciliació i la cura de familiars depen-
dents que atorga el Col·legi de Metges a 
través del seu Programa de Protecció So-
cial. I, finalment, cal que establim canals de 
comunicació amb Administració, patronals 
i sindicats i abordem la problemàtica d’una 
manera especifica, amb accions com:

•   Elaborar plans de conciliació a les or-
ganitzacions sanitàries. 

•   Promoure el funcionament per unitats 
de gestió.

•   Crear una Xarxa de Dones Metgesses 
que faciliti suport i assessorament en 
matèria de conciliació i desenvolupa-
ment professional.

•   Fer públic un banc de bones pràcti-
ques que permeti donar a conèixer i 
compartir experiències d’èxit sobre 
conciliació.

Col·legiats que tenen força o molta dificultat per 
compaginar la vida professional amb l’atenció i 
l’educació dels fills segons sexe i segons edat (%)

Dona 39,6

30-34 66,7

35-39 60,9

40-44 59,5

45-49 58,5

50-54 31,1

55-59 17,1

60-64 8,5

Total 39,0

Home 38,4

La relació de 
parella o l’esta-
bliment d’una 
relació

32,1 32,1 32,1

38,4 39,6 39,0

45,3 48,5 47,0

60,9 68,2 64,8

54,3 51,3 52,7

Homes
Dones
Total

Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida 
professional amb la personal segons sexe (%)

L’atenció 
i l’educació 
dels fills

La dedicació 
a les tasques 
domèstiques

La realització 
d’activitats 
culturals, 
esportives o d’oci

La realització 
d’activitats 
socials
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Les necessitats dels professionals 
de la medicina privada

Els metges del sector de la medicina privada consideren que cal actualitzar 
la nomenclatura d’actes mèdics i aplicar nous criteris i sistemes retributius.

Ramon Torné President de la Secció d’Assegurança Lliure i vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

A principis de novembre, el CoMB va acollir 
la jornada “Té futur la medicina privada?”, 
un acte que va comptar amb l’assistència i 
la participació de més de dues-centes per-
sones, representants de tots els agents im-
plicats en aquest sector: metges, directius 
de companyies asseguradores i clíniques 
privades i de l’Administració pública. 

El doctor Jaume Padrós, president del CoMB, 
va presentar la nova Guia Professional de Me-
dicina Privada, una publicació del CoMB amb 
informació pràctica i molt completa adreça-
da als professionals que ja exerceixen o que 
vulguin fer-ho en aquest sector. 

Va advertir, però, del preocupant increment 
de la precarietat laboral a la sanitat privada 
i va insistir en la necessitat que el sector 
s’adapti als canvis socials per tal que resulti 
atractiu per als professionals més joves. 

El doctor Pere Torner, com a representant 
dels metges del sector, va manifestar que, 
en l’actual context de guerra de preus en la 
venda de pòlisses de salut que mantenen 
les companyies asseguradores, els metges 

acaben pagant el cost real de l’assistència, 
amb pèrdua de retribucions i dificultats en 
la pràctica assistencial. També va eviden-
ciar la necessitat urgent de promoure un 
espai permanent de debat, que inclogui 
també els pacients, per tal de definir unes 
regles del joc transparents que contribuei-
xin a construir complicitats i un projecte de 
futur per al sector de la medicina privada. 

En representació del sector assegurador, 
el doctor Antonio Paredes va reconèixer 
que actualment es pot parlar de guerra de 
preus, però limitada al sector de les pòlis-
ses privades col·lectives (38 % dels asse-
gurats), que és altament competitiu i està 
experimentant un gran creixement.

Per la seva banda, el director territorial del 
Grup QUIRÓNSALUD de Catalunya i Aragó, 
el senyor Germán Barraqueta, va destacar 
que el percentatge de catalans amb asse-
gurança privada de salut està per sobre de 
la mitjana d’altres països, però va apuntar 
que un augment del preu de les primes 
podria suposar perdre assegurats i passar 
dels dos milions actuals a 1,3 milions, cosa 

que podria comprometre el nivell d’inver-
sió fet fins ara.

Com a conclusions més rellevants de la 
jornada, des del punt de vista dels metges, 
caldria avançar, de manera prioritària, en 
els següents aspectes:

•   Necessitat d’actualitzar la nomencla-
tura d’actes mèdics, incorporant no-
ves pràctiques i procediments d’acord 
amb els nous avenços.

•   Aplicar nous criteris i sistemes retributius.

•   Millora de la coordinació dels proces-
sos assistencials (una manera de fer-ho 
seria, per exemple, posant en marxa la 
història clínica compartida, amb el pa-
cient com a dipositari).

•   Finalment promoure accions concre-
tes per atraure professionals joves re-
lacionades amb la promoció de grups 
professionals, contractació estable, 
formació i horaris compatibles amb la 
vida laboral i familiar.

Guia Professional 
de Medicina Privada
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Les millores necessàries  
per a l’atenció primària

Cal que el pla de millora de l’atenció primària tingui concreció en el 
calendari, s’implantin mesures i hi hagi disponibilitat pressupostària.

Lluís Esteve Tresorer de la Junta de Govern
Magdalena Bundó Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)
Toni Iruela Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

La Junta de Govern del Col·legi de Metges 
de Barcelona considera que la situació a 
l’atenció primària es troba en un punt crí-
tic i el senyal més evident n’és el desgast 
i el malestar que expressen els professio-
nals que hi treballen. Per això, el Col·legi va 
impulsar a principis de maig de l’any 2017 
un treball en el qual van participar més de 
cent cinquanta metges i metgesses que es 
va concretar en un Document de Posició. 

L’atenció primària de Catalunya és una peça 
clau del sistema sanitari públic i un element 
fonamental per a la cohesió social, però, mal-
grat tot, es troba des de fa anys en una situa-
ció de desafecció, agreujada per la manca 
d’un pressupost adequat, la reducció d’inver-
sions i de les retribucions dels professionals i 
també per la manca d’un projecte que motivi 
i il·lusioni els professionals. 

És una bona notícia l’aposta que el Depar-
tament de Salut fa amb l’Estratègia Nacio-
nal d’Atenció Primària i Salut Comunitària 
(ENAPISC), perquè és una oportunitat de 

canvi. Cal, però, fer-la tangible: que tingui 
concreció en el calendari, en la implanta-
ció de mesures, i que hi hagi disponibilitat 
pressupostària. 

Qualsevol pla o estratègia de millora de 
l’atenció primària ha de partir d’unes con-
dicions generals necessàries: 

•   Increment significatiu i finalista de l’as-
signació pressupostària per a l’atenció 
primària (tendir a les recomanacions 
internacionals que situen la despesa 
adequada en atenció primària en al-
menys un 20 % de la despesa sanitària). 

•   Plans d’estabilització del personal i po-
lítiques de contractació que posin fi a 
la precarietat laboral. 

•   Promoció i suport dels lideratges pro-
fessionals als càrrecs de responsabilitat. 

•   Canvis organitzatius: estructures de 
gestió més flexibles, participatives i 

descentralitzades que permetin més 
llibertat de decisió als professionals, la 
capacitat real de compra, la gestió de 
les llistes d’espera, etc. 

•   Aposta per l’autonomia, la participació 
i la implicació en la gestió dels profes-
sionals. 

El repte és gran, però l’objectiu és necessa-
ri, i per això ens cal seguir empenyent en la 
direcció del canvi i la millora sense defallir. 
La nostra implicació és clau.

Podeu consultar el Document de Posició 
complet sobre “La situació de l’atenció 
primària i propostes de millora”: 

→ Trobada de professionals d’atenció primària el 18 de maig de 2017. 
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Els metges d’hospital debaten 
sobre models de participació 
professional als centres
Representants de diversos hospitals de Barcelona van analitzar els 
mecanismes i les propostes de participació professional que ja es van 
presentar al 3r Congrés de la Professió Mèdica.

Anna Carreres Vocal de la Junta de Govern
Àngels Escorsell Vocal de la Junta de Govern

Sovint, el que és urgent no deixa veure el 
que és important. I potser això és el que 
passa amb la implicació dels metges i met-
gesses en la gestió clínica dels diferents 
centres. Sabem, per experiències en aten-
ció primària i en alguns centres hospitala-
ris, que la participació dels facultatius en la 
presa de decisions, com ara l’organització 
assistencial, l’elecció de càrrecs de direc-
ció, el repartiment dels temps assisten-
cials, docents i de recerca, l’aplicació de 
mesures de conciliació, etc. augmenten la 
satisfacció dels professionals amb la seva 
feina i la seva implicació, de manera que 
tothom se sent partícip de la institució i hi 
aboca la seva dedicació amb entusiasme.

Però per encomanar aquest entusiasme en 
la participació, cal que els facultatius rebin 
un feedback positiu, és a dir, que vegin que 
la seva opinió compta a l’hora de definir les 

polítiques sanitàries dels centres, que es 
consideren les seves sol·licituds, que els 
seus comandaments són propers, que són 
dels "seus". Aquest feedback és imprescin-
dible si volem vèncer la resistència als can-
vis, la manca de coneixements en gestió 
dels professionals i el desencís provocat per 
la sobrecàrrega assistencial, la precarietat i 
la manca de polítiques de conciliació.

I això és fonamental per al futur de la nostra 
professió, fins al punt que seria un autèntic 
drama que els metges i metgesses es dedi-
quessin només a fer la feina prescrita dins 
d’un horari determinat i prou, sense valorar 
els resultats del que fan sobre la societat a 
la qual es deuen.

El CoMB aposta clarament per aquesta 
via i és en aquest marc que s’han fet re-
unions per revisar models i exemples de 

participació que puguin extrapolar-se a 
la major part dels centres assistencials 
del nostre país. 

Enguany, continuarem treballant per en-
grescar els facultatius a participar en la 
gestió clínica dels seus centres i als co-
mandaments perquè comptin amb els 
metges i metgesses per tal d’augmentar el 
benestar dels professionals i l’excel·lència 
dels resultats de la nostra sanitat.

Cal que els facultatius 
rebin un feedback positiu, 
que vegin que la seva 
opinió compta a l’hora 
de definir les polítiques 
sanitàries dels centres
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La regulació 
de la 
indicació de 
medicaments 
per part 
d’infermeria
A mitjan 2017, la Generalitat va obrir un 
tràmit de participació ciutadana per a una 
consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret pel qual volen regular 
les condicions i les normes d’organització 

per a l’exercici de la indicació, ús i auto-
rització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d’ús humà per part de 
les infermeres i els infermers. El termini per 
presentar aportacions es va tancar el 10 de 
setembre de 2017.

El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) va presentar al Departament 
de Salut el setembre de 2017 les seves apor-
tacions i consideracions en relació amb la 
futura regulació. En el document s’assenya-
laven els punts bàsics de les aportacions 
que els Col·legis de Metges de Catalunya 
van fer al Departament de Salut i s’advertia 
que, malgrat els esforços per trobar una so-
lució legal basada en l’acord entre professi-
onals, no es reflecteixen en la futura norma 
aspectes que, des del col·lectiu mèdic, es 
consideren fonamentals per garantir la se-
guretat clínica dels pacients i, si escau, la 

seguretat jurídica dels professionals.
El CoMB i el CCMC considerem que la in-
dicació de qualsevol medicament, estigui 
o no subjecta a prescripció mèdica, reque-
reix una formació bàsica i també especí-
fica degudament acreditada per part del 
professional responsable. En el cas dels 
medicaments que no requereixen prescrip-
ció mèdica, cal considerar que, si bé són 
fàrmacs publicitats i de lliure disposició al 
mercat farmacèutic, la indicació per part 
d’un membre de l’equip assistencial és un 
acte sanitari que es produeix en el marc del 
treball en equip i dins d’un centre sanitari i 
que sovint s’adreça a pacients amb comor-
bilitat i polimedicació. La indicació de qual-
sevol medicament ha de quedar, a més, 
recollida a la història clínica del pacient, 
juntament amb el motiu de la indicació. 

Jaume Sellarès  Vicepresident del CoMB

La situació  
als serveis  
d’urgències 
Cal avançar cap a un model 
d’atenció integral que garanteixi 
una assistència de qualitat en el 
domicili i que permeti reservar 
l’opció de l’hospitalització als 
casos greus i complexos, així com 
reforçar de manera específica 
l’apoderament de l’atenció primària 
i dotar-la de més recursos. 

El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) i el sindicat Metges de Ca-
talunya (MC) van mantenir una reunió, el 
gener de 2017, on, entre d’altres temes que 

afecten la professió, van abordar la situació 
de saturació extrema als serveis d’urgèn-
cies dels hospitals, a l’atenció primària i al 
sector sociosanitari arran de l’arribada de 
l’epidèmia de grip. Els representants de les 
dues entitats van compartir la seva preo-
cupació per una situació que posava nova-
ment en evidència que el problema ve de 
lluny i que els serveis d’urgències fa anys 
que treballen al límit. 

En un comunicat conjunt, els representants 
dels metges afirmaven que l’infrafinança-
ment crònic de la sanitat, les retallades 
pressupostàries dels últims anys i l’ofec 
econòmic que pateix la Generalitat han su-
posat una gran pèrdua de recursos humans 
i d’inversions. A més, l’actual model assis-
tencial no s’ha adaptat als canvis sociode-
mogràfics dels últims anys i, en especial, a 
l’increment progressiu del nombre de pa-
cients crònics. Segons l’anàlisi del CCMC 

i MC, cal avançar, doncs, cap a un model 
d’atenció integral que garanteixi una assis-
tència de qualitat en el domicili i que per-
meti reservar l’opció de l’hospitalització als 
casos greus i complexos. De la mateixa ma-
nera, cal també reforçar de manera espe-
cífica l’apoderament de l’atenció primària i 
dotar-la de més recursos perquè pugui te-
nir més capacitat resolutiva i col·laborar es-
tretament amb la resta de nivells assisten-
cials i amb els serveis socials i comunitaris. 

En aquest mateix sentit, cal insistir que la situa-
ció de col·lapse i saturació dels serveis d’ur-
gències no era conjuntural per la presència 
de la grip. S’haurien de modificar urgentment 
els actuals models estructurals i d'organització 
perquè s'adaptin a les necessitats d'una pobla-
ció diferent de la que teníem fa uns anys. 

Magda Campins Vocal de la Junta de Govern 
Antoni Trilla Vocal de la Junta de Govern
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Durant el 2017, a la Secció de Metges de 
l’Àmbit Sociosanitari hem treballat sobre 
els següents temes:

Les restriccions de moviments de 
persones institucionalitzades

L’octubre de 2016, es va presentar al Parla-
ment de Catalunya una proposta de resolu-
ció sobre les contencions mecàniques apli-
cades a usuaris ingressats en centres de 
l’àmbit residencial i sociosanitari per limitar 
els seus moviments. Un grup del Parlament 
de Catalunya es va posar en contacte amb 
la Junta de Govern del CoMB sol·licitant la 
nostra supervisió i suggeriments, ja que hi 
havia l’oportunitat de presentar una pro-
posta de transacció per millorar el text. 
Feta la valoració de la primera proposta i 
assolit l’acord en el primer paràgraf plante-
jat inicialment, es van afegir els dos punts 
següents, seguint l’assenyalat al Quaderns 
de la Bona Praxi 32 del CoMB, de tal mane-
ra que, finalment, el text presentat va que-
dar amb el següent redactat:

El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a:

1.  Impulsar un estudi amb l’acord dels pro-
fessionals del sector per a l’elaboració d’un 
protocol obligatori i comú per a tots els 
centres catalans (públics, privats i concer-
tats) on es reguli i s’estableixi la justificació, 
les normes, els materials homologats, el 
procediment i l’avaluació posterior que cal 
seguir en els casos de contenció mecànica 
o immobilització de pacients/interns, als 
centres geriàtrics i sociosanitaris.

2.  Recordar que la contenció física és sem-
pre un tractament mèdic que ha d’indi-

car un metge, que es fa de manera ex-
cepcional en situacions clíniques molt 
justificades, que es documenten a la 
història clínica i que està protocol·litzat 
pels col·legis professionals i que, com 
qualsevol acte mèdic, està subjecte a la 
bona praxi, a l’ètica mèdica i a la legisla-
ció vigent relacionada.

3.  Instar l’Administració a mantenir, res-
pectant en tot moment les prescrip-
cions facultatives, un control estricte 
d’aquestes prescripcions i que siguin 
sancionats els centres on no es facin 
sota indicació i supervisió mèdica, com 
també on no s’utilitzin contencions ho-
mologades, i eradicar així els casos de 
mala praxi i l’alarmisme social.

El 13 d’octubre de 2016, la transacció es va 
assumir i això va permetre que la proposta 
final fos aprovada per unanimitat pel Par-
lament, amb un reconeixement especial 
per a tota la bona feina feta pels professi-
onals de l’àmbit sociosanitari i residencial. 
A principis del 2017, es va transposar a una 
llei presentada al Congrés dels Diputats en 
el mateix sentit, mantenint el contacte per 
a qualsevol altra col·laboració en aquest 
o altres aspectes relatius al nostre sector 
professional. 

L’atenció del pacient al final de la 
vida

La segona taula de la 17a Jornada d’Estiu 
de la Professió Mèdica, celebrada a Pui-
gcerdà el juliol de 2017, en el marc de la 
Universitat d’Estiu de la Universitat Ramon 
Llull, la va moderar el president de la Co-
missió de Deontologia, Josep Terés. El de-
bat va aplegar diferents experts que han 

participat en l’elaboració d’un document 
del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya sobre l’atenció al pacient al final 
de la vida. En una de les ponències, en la 
qual vaig participar com a presidenta de la 
Secció de Metges de l’Àmbit Sociosanitari, 
vaig explicar que el document té l’objectiu 
de donar resposta al compromís dels pro-
fessionals envers els pacients en situació 
de final de vida (compromís fet públic de 
manera explícita al 3r Congrés de la Pro-
fessió Mèdica de Catalunya), tot revisant 
allò que s’està fent en aquest àmbit per 
tal de fer propostes de millora i defensant 
una aposta clara per l’atenció integrada, 
les decisions anticipades i compartides i 
la implicació de tots els professionals, al 
marge de la seva especialitat. 

Van completar la taula Xavier Gómez-Batis-
te, director de la càtedra de Cures Pal·liati-
ves de la UVic-UCC; Esther Limón, metgessa 
de família i membre de la junta de la Socie-
tat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL), 
i Marco Inzitari, director assistencial, de re-
cerca i docència del Parc Sanitari Pere Vir-
gili. Els experts van recordar la importància 
de l’atenció integral i integrada al final de la 
vida, amb especial incidència en la necessi-
tat de planificar decisions anticipadament, 
amb el pacient i la família. Van insistir que 
l’atenció al final de la vida no es limita a les 
últimes setmanes i que cal disposar d’eines 
que permetin predir i valorar quina és l’opció 
terapèutica més adequada en cada cas. 

Malauradament, amb motiu del referèn-
dum de l’1-O, ens vam veure obligats a pla-
nificar per al segon trimestre de 2018 la 6a 
Jornada de Debat Sociosanitari per analit-
zar l’evolució del sector, que finalment s'ha 
celebrat el 10 de maig de 2018.

Anna Olivé Vocal de la Junta de Govern. Presidenta de la Secció de Metges de l’Àmbit Sociosanitari i 
vocal de la Secció de Metges de Residències Geriàtriques

L’activitat dels metges  
de l’àmbit sociosanitari



34 

CONTROL DE L’EXERCICI I DEONTOLOGIA

L’activitat de la Comissió  
de Deontologia 

La Junta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va nomenar una 
comissió redactora del Codi de Deontologia actualitzat, formada pels quatre 
presidents de les comissions de deontologia dels quatre col·legis.

Josep Terés President de la Comissió de Deontologia
Gustavo Tolchinsky Secretari de la Junta de Govern

Durant l’any 2017, la Comissió de Deonto-
logia del CoMB ha celebrat deu reunions 
ordinàries, com és habitual al vespre del 
segon dimarts de mes. La Comissió ha de-
batut un total de sis expedients, quatre dels 
quals disciplinaris, incoats per decisió de la 
Junta de Govern, i ha informat sobre aquests 
darrers, després d’haver conegut, analitzat i 
debatut el procés d’instrucció. En un dels 
expedients, la proposta de resolució va ser 
d’inhabilitació per a l’exercici per un període 
d’un any, amb recomanacions, i la resta es 
van resoldre amb la proposta d’amonestació 
amb recomanacions. La comissió ha deba-
tut també un total de sis temes o situacions, 
relacionats amb l’ètica mèdica i la deontolo-
gia, que li han arribat en forma de consultes 
procedents d’institucions o de companys, o 
que han aparegut als mitjans de comunica-
ció amb prou entitat i repercussió mediàtica 
per merèixer el debat. 

Documents de Posicionament

Entre els documents elaborats o participats 
per la Comissió, cal destacar una nota sobre 
les derivacions virtuals, el document sobre 
l’ús de les xarxes socials, el Document de 
Posició del CoMB sobre les teràpies comple-
mentàries en oncologia, el document de la 
Comissió sobre la formació bioètica del MIR, 

una nota sobre les medicines complemen-
tàries i altres escrits en resposta a consultes 
concretes fetes a la Comissió des de dife-
rents àmbits o d’ofici, en relació amb notícies 
o articles apareguts a la premsa.

En el document sobre  les pseudociències 
i els malalts de càncer, presentat en roda 
de premsa, es defineix i recorda als profes-
sionals com han d’actuar amb els pacients 
oncològics d’acord amb la bona pràctica 
mèdica.

Participació en actes acadèmics

La Comissió, a través d’algun dels seus 
membres, ha participat en diversos actes 
acadèmics, entre els quals cal destacar:

•  Jornada sobre “Gestació subrogada” a 
l’Institut Dexeus

•  Compareixença al Parlament de Ca-
talunya en sessió sobre l’eutanàsia i el 
suïcidi assistit.

•  Sessió del CoMB sobre La salut espi-
ritual. Neurociència i qualitat humana. 
Els valors de la professió, amb Ramon 
M. Nogués i Josep Terés.

•  Taula rodona sobre l’atenció al final de 
la vida, a Puigcerdà, juliol de 2017.

•  Reunió conjunta de les Comissions de 

Deontologia del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya,  novembre 2017.

•  Presentació del document "El malalt 
amb càncer. Els tractaments oncolò-
gics i pal·liatius, les teràpies sense evi-
dència científica i les pseudociències."

Procés d’actualització del Codi de 
Deontologia

La Junta del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya va nomenar una comissió 
redactora del Codi de Deontologia actu-
alitzat, formada pels quatre presidents de 
sengles comissions de deontologia dels 
quatre col·legis i dos membres de l’Asses-
soria Jurídica del CoMB, amb la missió de 
donar forma, en el nou codi, a totes les 
aportacions i suggeriments del grup inicial 
de 20 experts, més les aportacions recolli-
des a través de la quarta ponència del  3r 
Congrés de la Professió. Aquesta comissió 
redactora, treballant en línia i també mit-
jançant diverses reunions presencials, ha 
fet la feina d’incorporar tota la informació i 
resta pendent d’elaborar un document amb 
totes les modificacions i les corresponents 
justificacions, que haurà de seguir diferents 
tràmits establerts, entre els quals el d’expo-
sició pública durant un temps determinat, 
abans de l’aprovació definitiva.

→ Roda de premsa de presentació del 
Document de Posició sobre "El malalt 
amb càncer. Els tractaments onco-
lògics i pal·liatius i les teràpies sense 
evidència científica i pseudociències."
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Control de l’exercici:  
Una funció essencial del Col·legi

Posicionament davant el risc de l’ús de les 
teràpies alternatives en malalts de càncer

Gustavo Tolchinsky Secretari de la Junta de Govern

Una de les funcions públiques essencials 
atribuïdes al CoMB consisteix a garantir que 
l’exercici professional s’adeqüi a la normati-
va, la deontologia i les bones pràctiques. El 
control de l’exercici s’articula a través dels 
procediments que s’inicien per acord de la 
Junta de Govern, d’ofici o per denúncia ra-
onada (rebuda d’usuaris, d’altres companys 
o d’altres òrgans). 

Durant el 2017, la Junta de Govern ha trami-
tat 318 expedients, 131 dels quals s’han ini-
ciat al llarg de l’any. S’han adoptat 197 reso-
lucions, 168 de les quals  han suposat l’arxiu 

de l’expedient perquè no quedava acredita-
da la comissió de cap infracció. En 11 casos 
s’ha resolt amb l’arxiu, si bé s’ha considerat 
oportuna la possibilitat d’adreçar recomana-
cions al professional en relació amb qüesti-
ons millorables. Així també, s’han tramitat 19 
expedients disciplinaris, 10 dels quals s’han 
incoat durant l’any. D’aquests, 4 es troben 
en suspensió, atesa l’existència d’un procés 
judicial pels mateixos fets. Se n’han resolt 9, 
que han comportat 2 sancions d’amones-
tació i 2 inhabilitacions professionals per a 
l’exercici. Una d’aquestes durant el termini 
d’un any, amb la prohibició afegida d’exercir 

l’especialitat d’anestesiologia i de fer activi-
tats mèdiques en les quals els sedants, opi-
oides o estupefaents formin part de l’arsenal 
terapèutic, revisable en cinc anys. L’altra 
inhabilitació, durant el termini d’un mes, ha 
comportat, a més, la sanció complementà-
ria de fer un curs de formació professional 
acreditat, que comprengui formació en 
atenció mèdica d’urgències.

També durant l’any 2017 s’ha apreciat un 
increment dels expedients relacionats amb 
l’ús, indicació o divulgació de tècniques o 
teràpies pseudocientífiques, que s’han multi-
plicat per tres en relació amb anys anteriors.

D’altra banda, la Junta de Govern del CoMB 
també ha acordat mesures de control pre-
ventiu de l’exercici en 56 ocasions, davant 
dels indicis de manca de plena competèn-
cia o capacitat per al normal exercici de la 
professió. D’aquests casos, en 42 s’han apli-
cat mesures terapèutiques i de tutela (con-
tracte terapèutic) i en 4 ha estat necessari 
requerir el professional d’abstenir-se d’exer-
cir durant un temps determinat. En 6 oca-
sions, i davant de la informació rebuda, ha 
calgut fer un dictamen amb la finalitat de 
poder determinar la competència i la capa-
citat del professional per exercir. Aquestes 
mesures, que no tenen caràcter de sanció, 
responen a la filosofia preventiva i rehabili-
tadora del Col·legi, que té en el Programa 
d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) 
un dels seus instruments més eficaços. 

Les malalties oncològiques enfronten sovint 
els pacients a pronòstics complexos i també 
a tractaments que, de vegades, poden arribar 
a ser molt agressius, tot i que en els darrers 
anys s’ha millorat significativament en aquest 
aspecte. Aquestes qüestions impacten en el 
pacient i el seu entorn i els fan més vulnera-
bles a propostes alternatives als tractaments 
validats i que tenen escassa o nul·la evidència 
científica. Conscients i preocupats per aquest 

fet, vam elaborar conjuntament amb la Soci-
etats Catalano-Balear d’Oncologia Mèdica i 
amb la de Cures Pal·liatives el Document de 
Posició del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) “El malalt amb càncer. Els 
tractaments oncològics i pal·liatius, les teràpi-
es sense evidència científica i les pseudocièn-
cies”, que descriu la problemàtica alhora que 
dona claus als metges de com actuar davant 
de pacients que busquen teràpies alterna-

tives o ja les estan fent servir quan arriben a 
la nostra consulta. Per altra banda, adverteix 
als metges que apliquen teràpies de manera 
alternativa que aquesta pràctica contravé la 
bona praxi i estableix els límits del que definim 
com a tractaments complementaris. 

Aquesta iniciativa del CCMC va ser reconegu-
da amb un dels premis  “Mejores Ideas de la 
Sanidad” que atorga cada any Diario Médico.

Control de l’exercici professional

Procediments en tràmit Resolucions acordades

318

131

197

Iniciats 
el 2017

56
4
2
2

10
11

168

Mesures control
preventiu (PAIMM)

Altres

Inhabilitació temporal

Amonestació

Arxiu amb recomanacions

Incoació expedient disciplinari

Arxiu

Mesures terapèutiques i de tutela 42
Requeriment d’abstenir-se d’exercir 
temporalment  4
Dictamens  6
Arxiu per bona evolució 4



36 

COMPTES COL·LEGIALS

L’estat de la tresoreria del 
Col·legi: Resultat i balanç de 
l’exercici 2017
El 27 % del pressupost s’ha dedicat a despesa social. Així mateix, s'han 
mantingut i augmentat les bonificacions de la quota col·legial als 
companys amb dificultats.

Lluís Esteve Tresorer de la Junta de Govern

L’Assemblea de Compromissaris celebra-
da el març de 2018 va aprovar el balanç i la 
liquidació pressupostària de 2017, que van 
ser dissenyats per l’anterior Junta de Go-
vern (2014-2018). Els estats comptables, 
que, com cada any, van ser auditats per 
una auditoria externa i independent, van 
ser aprovats favorablement per la majoria 
dels compromissaris.

Els comptes col·legials han abordat el 2017 
els tres eixos prioritaris de l’acció col·le-
gial: d’una banda, l’accent social, amb 
la finalitat de protegir aquells col·legiats 
més vulnerables i amb dificultats econò-
miques, esforç que es fa amb la solida-
ritat de tots els col·legiats. Cal destacar 
el Programa d’Atenció Integral al Metge 
Malalt i el Programa de Protecció Social. 
D’altra banda, en el pressupost va quedar 
reflectida la voluntat de la Junta de Govern 
de  potenciar l’activitat col·legial afavorint 
la participació dels col·legiats en l’àmbit 
professional i la proximitat del Col·legi en 
l’exercici professional.

Cal assenyalar que en l’exercici del 2017 es 
va incrementar la dotació pressupostària 
al Programa de Protecció Social en un 3,02 % 
(96.724 €) respecte a la inicialment pressu-
postada, que era de 428.049 €.

Respecte a les  quotes col·legials, es mante-
nen les bonificacions, que són les següents:

•  50 % de reducció per als metges joves i 
els que estan en situació de precarietat 
laboral.

•  Bonificació total de la quota col·legial 
en els supòsits de maternitat/paterni-
tat i d’incapacitat temporal de durada 
superior a 90 dies.

•  Exempció del pagament de la quota 
col·legial per als metges en atur, met-
ges expatriats en activitats de coope-
ració i també per als metges que s’han 
jubilat i als honorífics.

S’ha de destacar que els ingressos per la 
partida de quotes col·legials s’ha incre-
mentat en un 2,45 % respecte al pressu-

postat a causa de l’augment en la quantitat 
de col·legiats.

Els ingressos procedents del Grup Med es van 
incrementar en un 2,69 %. Aquests es corres-
ponen a les comissions i ingressos per lloguers 
que aporten les diferents societats del Grup.

La partida de Desenvolupament de Projectes 
ha evolucionat en un 54,53 %, que represen-
ta un import de 32.036 €. Entre aquests pro-
jectes cal destacar l’apartat d’assessorament 
laboral als metges, que s’ha vist incrementat 
per les noves tipologies de contractació, el 
projecte e-Salut, les actuacions fetes per a 
l’acolliment i l’orientació dels metges MIR, i al-
tres projectes d’apropament al lloc de treball 
dels col·legiats i de participació.

Com a resum, cal destacar que el Col·legi va 
mantenir i augmentar un any més la partida 
dedicada a despesa social i, igualment, es 
van mantenir les bonificacions de les quotes 
als col·legiats amb dificultats o que comen-
cen o finalitzen la seva activitat professional.

No corrent

Corrent

Situació Patrimonial del CoMBDespeses del CoMB Exercici 2017

Corrent Net patrimonial

Creditors a llarg

Actiu Passiu

Despesa social
Massa salarial i professionals
Participació quotes OMC,  
comissions certificats i impostos/IVA
Altres
Treballs externs  4 %
Arrendaments i cànons  5 %
Relacions institucionals  4 %
Reparació i conservació  3 %
Subministraments i altres serveis  3 %
Publicacions  2 %
Compres i primes d'assegurances  1 %
Subvencions i aportacions  1 %

   

40 %

23 %

27 %

10 %
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El Col·legi de Metges de Barcelona ha mostrat sempre la seva preocupació i el seu interès 
per oferir el més ampli ventall de solucions i serveis als seus col·legiats, tenint present les 
necessitats dels professionals en àmbits com la Responsabilitat Civil (RC), els programes 
per promoure la salut dels metges, el Programa de Protecció Social, l’atenció i l’orientació 
als col·legiats o la formació, entre d’altres. 

En aquest Informe Anual anunciem en l’àmbit de la Responsabilitat Civil Professional 
que la continuïtat del model ha quedat garantida durant quatre anys més amb l’adjudica-
ció de la pòlissa col·lectiva, mitjançant concurs públic, a l’asseguradora Sham. El model 
català de RC és únic i capdavanter a Europa i aquest any 2017 s'ha vist com les reclamaci-
ons presentades baixaven un 14 % respecte de l’any anterior. També informem sobre l’ac-
tivitat de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge i sobre les primeres actuacions 
del Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica.

Prevenir i fomentar la salut i el benestar del col·lectiu és un altre dels objectius principals 
del Col·legi de Metges de Barcelona. Per això, disposem del Programa d’Atenció Integral al 
Metge Malalt, articulat a través de la Fundació Galatea, i del Programa de Protecció Social. 
Aquest any, ambdós programes han augmentat significativament el nombre d’usuaris. 

Pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, continuem amb la tasca d’oferir el millor ser-
vei i estem atents a les necessitats professionals. En aquest sentit, durant el 2017, la Unitat 
d’Atenció al Col·legiat ha atès i gestionat més de 36.000 consultes; els serveis jurídics han 
assessorat més de 3.400 col·legiats; el Servei d’Ocupació ha tramitat més de 1.200 ofertes 
de treball; el Centre d’Estudis Col·legials i el Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica 
Continuada han consolidat la seva activitat formativa i acreditadora, i la Unitat de Parti-
cipació ha continuat treballant intensament per tot el territori. 

Tota aquesta activitat obeeix, en definitiva, al deure i la responsabilitat que té el Col·legi 
de Metges de Barcelona amb vosaltres, metges i metgesses: oferir serveis i solucions per a 
tots amb la voluntat i l’objectiu que sentiu el vostre Col·legi com a propi.

Serveis i solucions  
per a tots els col·legiats

Gustavo Tolchinsky 
Secretari  de la Junta de Govern
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La continuïtat del model de 
responsabilitat professional 
amb l'asseguradora Sham
La continuïtat del model propi de Responsabilitat Civil Professional ha 
quedat garantida durant quatre anys més amb l’adjudicació, mitjançant 
concurs públic CatSalut-CCMC, de la pòlissa col·lectiva a Sham (Société 
Hospitalière d’Assurances Mutuelles).

Josep Arimany-Manso Director del Servei de Responsabilitat Professional. Director de l’Àrea de Praxi

A Catalunya disposem d’un model propi de 
Responsabilitat Civil Professional Mèdica 
únic i capdavanter a Europa que, amb més 
de 25.000 assegurats, ha esdevingut un 
model de cobertura i responsabilitat civil de 
referència entre el col·lectiu sanitari.

Cal destacar, d’aquest model, que és el 
Servei de Responsabilitat Professional 
(SRP) del Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC), adscrit a l’Àrea de 
Praxi del CoMB, l’encarregat, des de l’any 
1986, de gestionar les reclamacions que 
s’interposen contra els facultatius. La 
companyia asseguradora delega a l’SRP la 
gestió, tramitació i defensa de totes les re-
clamacions, el que permet oferir als col·le-
giats un tracte personal i directe per part 
d'un equip altament especialitzat.

La continuïtat d’aquest model ha quedat ga-
rantida durant quatre anys més amb l’adjudi-
cació, el juliol del 2017, mitjançant concurs 
públic CatSalut-CCMC, de la pòlissa col·lec-
tiva de responsabilitat civil professional a 
Sham (Société Hospitalière d’Assurances 
Mutuelles), una mútua d’assegurances fun-
dada l’any 1927 i especialista en l’assegura-
ment i gestió de riscos sanitaris.

Durant l’any 2017, les reclamacions presen-
tades han baixat un 14 % respecte al 2016. 
Continuant amb la tendència iniciada anys 
anteriors, les reclamacions extrajudicials 
són el tipus més freqüent de reclamació i 
arriben per primera vegada a representar 
un 70 % del total de les reclamacions (Figu-
ra 1). Malgrat aquest increment, es manté 
en un 20 % el percentatge de casos en els 

quals s’acaba presentant una reclamació 
judicial. Es manté així la tendència iniciada 
l’any 2008 de disminució dels litigis judi-
cials, sobretot de les denúncies penals, 
essent positiu per als facultatius, atès que 
només una condemna en l’àmbit penal pot 
comportar la inhabilitació professional (Fi-
gura 2 i Figura 3). Potenciar la gestió extra-
judicial dels expedients continua sent un 
dels objectius de l’SRP. També continua a 
la baixa el nombre de procediments en els 
quals es considera que ha existit responsa-
bilitat del metge. En l’àmbit civil, les con-
demnes només representen un 24 % del 
total de les resolucions. En l’àmbit penal, 
es redueixen a un 3 % (Figura 4).

Protocols  
de prevenció  
de la violència 
contra el  
metge 
La Unitat Integral de Violència Contra el Met-
ge (UIVCM) ha tramitat el 2017 un total de 90 
expedients per agressions a metges, dels 
quals 59 han succeït aquest any (1 més que 
en el 2016) i 31 deriven d’anys anteriors. Dels 
59, es va produir agressió física en 7 casos, 
afortunadament sense dany ni lesions greus.

Respecte a l’empara judicial directa de la 
UIVCM a metges agredits, s’han fet 7 as-
sistències per compareixença en el Jutjat, 

11 compareixences a declaracions davant 
d’agressors denunciats o testimonis, 23 
recursos i altres escrits judicials, i 6 judicis 
exercint l’acusació particular.

Cal destacar que, el juliol de 2017, la Secre-
taría de Estado de Seguridad (SES) ha im-
plantat un protocol de “Medidas policiales 
a adoptar frente a agresiones profesiona-
les de la salud” d’àmbit estatal. El CoMB va 
adoptar aquestes mesures set anys abans 
amb la implantació de la UIVCM, entre les 
quals la designació d’un enllaç policial 
permanent entre els cossos de seguretat 
de l’Estat i els centres de salut territorials; 
el reforçament dels contactes entre l’Ad-
ministració sanitària i el Ministeri Fiscal, i la 
integració, amb caràcter preferent, en els 
plans de seguretat ciutadana territorials 
de les Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat de vigilància dels centres sanitaris.

Josep Arimany-Manso Director de l’Àrea de Praxi

Gràfic agressions 2017
Expedients comunicats des de 2004  
a 2017: 696

2017 59

2016 58

2015 39

2014 46

2013 43

2012 44

2011 53

2010 46

2009 59

2008 30

2007 34

2006

2005

2004

41

46

98
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El Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica 
(CEIC) del CoMB, acreditat l'agost de 2016 
per la Direcció General d’Ordenació Profes-
sional i Regulació Sanitària del Departament 
de Salut, ha aprovat durant l’any 2017, per 
tal de complir amb tots els requisits admi-
nistratius que li mancaven per ser operatiu, 
les seves normes de funcionament i els seus 
procediments normalitzats de treball, con-
sensuades i aprovades per tots els membres 
del mateix CEIC. 

Un cop aprovats aquests procediment i 
normes, i dins de l’àmbit d’actuació del Co-
mitè, és a dir, el d’aquells centres sanitaris 
o consultes mèdiques que tinguin com a 
responsable sanitari un metge col·legiat 
al CoMB i el mateix Col·legi de Metges 
de Barcelona com a institució o centre no 
inscrit al registre de centres, serveis i es-
tabliments sanitaris de Catalunya, s’han 
registrat diversos projectes de recerca. 
D’aquests, es van descartar els que no 

complien els criteris per ser avaluats i, fi-
nalment, s’han avaluat i aprovat, en sessió 
del 12 de desembre de 2017, dos projectes 
d’investigació. Un primer projecte relacio-
nat amb la seguretat clínica i la responsa-
bilitat professional en l’àmbit de l’especiali-
tat de l’oftalmologia, i un segon, en relació 
amb els aspectes medicolegals a les resi-
dències geriàtriques de Catalunya. ■

Màrius Morlans President del CEIC

El Comitè d’Ètica i d’Investigació 
Clínica aprova els seus primers  
projectes d’investigació

1. Evolució dels sinistres de 2002 a 2017 (%)

2. Sinistres oberts  
durant el 2017

3. Històric dels sinistres oberts, 2007-2017, per vies (%)

4. Tipus de resolucions dels sinistres judicials durant el 2017

Total

2002

2007
345

2008
338

2009
321

2010
285

2011
298

2012
315

2013
324

2014
315

2015
324

2016
316

2017
273

61

21

18

2007 20122003 2008 20132004 2009 20142005 2010 20152006 2011 2016 2017

48
43

45 45
45

59

40 37
41

40

26

17 18
14 15 15

39

13

59 59 58 60
57 57

62

70

26 26
23 22 22 23

17

25

15 16 16
17

21 21
15

13

58

24

18

Civils

Civils

Penals

Penals

Extrajudicials

Extrajudicials

273

15 15 15 18 16 16 17

22 21

15 17

40

26

22 24 25 26 23 21 22 23

13

45

59

63

58 59 58 60 57 57

62

70

Civils

Absolució AbsolucióCondemna CondemnaAcords AcordsIncompl.
jurisdicció

Sobreseï-
ment/Arxiu

Sobreseï-
ment/Arxiu

Penals
Extrajudicials

Total

Civils: 158 (60 %) Penals: 103 (40 %)

261

57 1138 315 166 42 73

13 %

17 %
70 %
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Alt nivell de qualitat, compromís  
i satisfacció dels usuaris del PAIMM

La Clínica Galatea disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat  
(ISO 9001:2015) que ha contribuït a consolidar un model d’atenció 
complex, eficient i eficaç.

Eugeni Bruguera Director assistencial de la Clínica Galatea

L'any 2018 celebrem el vintè aniversari de la 
creació del Programa d’Atenció Integral al 
Metge Malalt (PAIMM) i cal destacar diver-
ses fites aconseguides:

La complicitat entre els col·legis de metges 
(especialment el de Barcelona, fundador 
del programa), l’Administració sanitària ca-
talana, que ha cregut en el projecte i n’ha 
permès l’estabilitat pressupostària i també 
el col·lectiu de professionals de la Clínica 
Galatea que han integrat l’equip. Aquest 
equip ha desenvolupat un programa as-
sistencial que té present les implicacions 
col·legials de control de la praxi d’aquells 
casos complexos que, tot i ser un baix 
percentatge, obliguen a un abordatge que 
doni garanties al conjunt de la societat.

La creació del PAIMM va generar un procés de 
desenvolupament dels programes als diver-
sos col·legis de la resta de l’estat, mantenint 
el caràcter pioner de l’experiència. Vint anys 
després, la Clínica Galatea continua essent el 
dispositiu d’ingrés de referència en la immen-
sa majoria de casos que ho requereixen.

L’experiència del PAIMM ha comportat 
la demanda de nombrosos col·legis d'al-

tres col·lectius sanitaris per tal de donar 
resposta assistencial i col·legial als seus 
col·legiats, configurant un dispositiu que 
atén pràcticament tots els professionals 
de l’àmbit de la salut.

S’ha experimentat el darrer any un creixe-
ment permanent de la demanda assisten-
cial, en la majoria de casos voluntària, que 
respon a l’evidència que el col·lectiu de 
professionals de l’àmbit de la salut pateix 
de forma significativa nivells d’estrès més 
alts que la població general.

La necessitat de millora constant de la res-
posta assistencial i de control de praxi ha 
comportat el desenvolupament i l’adapta-
ció dels dispositius assistencials, com tam-
bé la consolidació del Programa del Tras-
torn Mental Sever i del protocol del Codi 
Risc Suïcidi (CRS) a les característiques 
dels nostres dispositius.

S’ha garantit la continuïtat de la promoció 
de la Clínica Galatea amb la participació 
dels professionals a congressos nacionals, 
internacionals, presentacions a diferents 
dispositius d’atenció primària i hospitalària 
per fer conèixer la nostra tasca.

La voluntat de mantenir un nivell alt de do-
cència i recerca ens permet confirmar la 
nostra eficiència, amb una alta rehabilitació 
dels professionals malalts.

Activitat assistencial

Des de la perspectiva assistencial a la 
Unitat de Consultes Externes, segueix el 
creixement de la demanda respecte de 
l’any 2016 amb un 30 % més de primeres 
visites (171) i un 8 % de seguiments més 
(2.669). Pel que fa a la Unitat d’Interna-
ment, es manté l’estabilitat en els ingres-
sos en relació amb l’any anterior amb un 
creixement del 10 % de les estades a l’Hos-
pital de Dia.

La decisió de disposar d’un Sistema de 
Gestió de Qualitat (ISO 9001:2015) a la Clí-
nica Galatea ha de contribuir a consolidar 
un model d’atenció complex, però també 
eficient i eficaç. 

En definitiva, podem afirmar que durant 
l’any 2017 hem mantingut un alt nivell de 
compromís amb la nostra tasca que es veu 
recompensat amb els alts nivells de satis-
facció expressats pels usuaris de la clínica.

Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt

2.669

Primeres 
visites

Pacients
seguits

171 30% més 
que 2016

més 
que 20168%

Creixement
Unitat Internament

10% més estades  
Hospital de Dia 
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Fundació Galatea 

Formació en línia per 
promoure la salut del metge
Miquel Vilardell President del Patronat de la Fundació Galatea

L’activitat de la Fundació Galatea es concen-
tra en dues grans línies: l’assistencial i la de 
prevenció i promoció de la salut. Sobre la 
primera i, especialment sobre el PAIMM, el 
doctor Eugeni Bruguera en fa un interessant 
resum. Pel que fa a la resta de programes 
vinculats a les altres professions de l’àmbit 
de la salut, vull destacar el significatiu incre-
ment d’ingressos a la Unitat d’Internament 
de la Clínica Galatea de professionals de la 
infermeria a través del seu Programa Retorn. 

A mitjan abril de 2017 i, donant compliment 
als acords del Patronat de la Fundació Gala-
tea, es va posar en marxa una experiència 
de suport emocional adreçada a tots els pro-
fessionals de l’àmbit de la salut (SEPS). Val 
a dir que la iniciativa està tenint una bona 
acollida i que ha donat suport a gairebé un 
centenar de professionals.

Pel que fa a l’altra línia d’acció de la Funda-
ció, la de prevenció i promoció de la salut, 
s’han assolit un seguit de fites que mereixen 
la nostra consideració.

D’una banda, els metges residents que van 
iniciar la formació especialitzada el 2013 als 
centres docents catalans i que formen part 
de la cohort de l’estudi longitudinal sobre la 
salut del resident han fet el seu quart any de 
residència i la darrera entrevista de l’esmen-
tat estudi. El 2018 es presentarà l’informe de 
resultats d’aquest estudi, que ens aportarà 
una valuosa informació.

També al programa sobre la salut del MIR 
s’han dut a terme 33 seminaris per a tutors: 
9 amb la col·laboració del Departament de 
Salut i la companya Almirall i 23 amb la de 
la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC) i 
Almirall a fora de Catalunya.

En la línia de formació per fer front a la sín-
drome d’esgotament professional s’han 
posat en marxa nous tallers de lideratge 
d’equips sanitaris eficaços i saludables (2) i 
de promoció de la salut a la feina (1).

Finalment, l’Aula de Salut i Benestar és la pla-
taforma de formació en línia que s’ha posat en 
marxa aquest any per promoure l’exercici pro-
fessional saludable entre els professionals dels 
col·lectius que formen part de la Fundació. Al 
curs autoformatiu per a tutors de residents, 
que ha tingut el suport d’Almirall i ha estat 
"Premio Diario Médico a las Mejores Ideas de 
la Sanidad 2017", hi han pogut participar gaire-
bé 160 tutors, 55 dels quals ja han obtingut el 
certificat amb crèdits de formació continuada.

Programa de 
Protecció Social, 
un dels projectes 
innovadors de l’any 
S’ha incrementat en un 16 %  l’atenció de casos nous i en 
un 4,5 % el nombre de persones ateses al Programa de 
Protecció Social del CoMB 

Àngels Escorsell Vocal de la Junta de Govern
Àngels López Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

Durant l’any 2017, el Programa de Protecció Social (PPS) va ser es-
collit per la Unió Catalana d’Hospitals (UCH) com un dels projectes 
innovadors de l’any dins el marc de la V Sessió Tècnica en Innovació 
de la Unió. Compartim el que fem en treball social. En aquesta sessió 
es van presentar aquells projectes que han introduït canvis que han 
comportat més eficiència en la tasca diària i, com a conseqüència, 
en l’organització del centre o institució en la qual s’ha aplicat.

Pel que fa a les dades d’atenció del PPS, durant el 2017, tal i com s’indi-
ca a les gràfiques, l’atenció de casos nous per part de les treballadores 
socials s’ha incrementat un 16 % (271) respecte de l’any anterior (234). 

També hi ha hagut un augment considerable respecte a l’any ante-
rior en les persones ateses al Programa de Protecció Social, con-

cretament un 4,5 %, que representen unes 1.799 persones ateses 
(casos en seguiment, casos nous, ajuts de conciliació de la vida 
personal i familiar i prestacions assistencials periòdiques).

Cursos de preparació a la jubilació

Cal destacar també que, durant el transcurs de l’any 2017, dins el 
marc de les activitats formatives del PPS, hi ha hagut un ampli des-
plegament pel que fa a l’oferta de seminaris de preparació a la jubi-
lació, cobrint tot el territori col·legial, és  a dir, totes les delegacions 
comarcals del Col·legi. Els seminaris han tingut una molt bona aco-
llida, tant pel que fa al nombre de metges que hi han participat, 
com per la valoració que n’han fet els assistents a les sessions.

Persones ateses per les treballadores socials del PPS  
durant el 2017

Ajuts Programa Protecció Social 2017

421

762

426

345

271

Ajuts de conciliació 
de la vida personal i familiar

Casos 
en seguiment

Casos 
nous

Ajuts d’atenció social  
i a la dependència

Prestacions assistencials 
periòdiques
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La Unitat d’Atenció al Col·legiat  
gestiona més de 36.000 consultes anuals

La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) ha atès un total de 36.309 
consultes, un 79 % de les quals presencials, un 21 % telefòniques  
i un 0,4 % a través de l’app MetgesBarcelona.

Marc Soler Director general corporatiu

La UAC té la finalitat d’assessorar i de do-
nar resposta o vehicular convenientment 
totes les qüestions dels col·legiats, tant en 
matèria de gestió com d’informació, en re-
lació amb el Col·legi o amb l’exercici de la 
professió. És per això que aquest servei ofe-
reix una organització eficaç amb un equip 
especialitzat i un horari ampli que permet 
donar resposta personalitzada i immediata 
a les necessitats que es plantegen. 

La UAC presta el seu servei als facultatius 
gestionant, des de l’operativa de la col·legia-
ció i la informació dels serveis que ofereixen 
els departaments col·legials (altes, reincor-
poracions, baixes, certificats col·legials, 
legalitzacions de signatures, certificats digi-
tals...), fins a l’orientació precisa sobre com 
actuar i on dirigir-se per a les gestions que 
requereixen un tractament més especialit-
zat de cara a resoldre qualsevol qüestió en 

relació amb l’exercici de la professió o amb 
la institució.

La UAC també impulsa l’acció i les iniciati-
ves de les seccions col·legials.

Orientació futurs MIR 
 
Juntament amb la Secció de Metges MIR 
i Metges Joves, s’organitza la Jornada 
d’Orientació en Especialitats Mèdiques per 
a futurs MIR, en la qual participen residents 
de totes les especialitats mèdiques. 

L’acte de 2017 va reunir més de tres-cents 
residents i futurs MIR i s’estructura en una 
primera part on es parla de com és el dia de 
l’elecció de plaça, de com funciona el sistema 
de residència i què cal preguntar als centres 
per escollir especialitat, i una segona part en 
què es disposen taules informatives organit-

zades per especialitats, en les quals metges 
residents de diferents centres docents infor-
men els futurs MIR de la seva especialitat, 
peculiaritats, dia a dia, sortides professionals. 

L'alta de col·legiació és un tràmit obligatori i 
necessari per a l'exercici de la professió que 
cal formalitzar personalment a les oficines 
col·legials de la UAC. A partir del mes d'abril 
i durant cinc setmanes s'obre el període de 
col·legiacions per als metges MIR. El 2017 
716 metges es van col·legiar, el que suposa 
una ràtio de 30 metges MIR atesos al dia.

Així mateix, abans de la incorporació a la 
plaça, i un cop col·legiats els MIR de l’any, 
el Col·legi organitza l’acte de “Benvinguda 
MIR”, un acte festiu en què es presenta la 
institució i s’informa i es fan recomanacions 
en relació amb el període d’especialització, 
i que acaba en celebració amb música.

Com ajudem als ja col·legiats Com ajudem als nous col·legiats

 Carnet col·legial
 Informació / assessorament
 Certificats col·legials
 Modificació de dades
 Talonaris estupefaents /  
 Jubilats

 Alta de col·legiació
 Carnet col·legial
 Certificats col·legials

 Seccions col·legials
 Reducció de quota
 Registre de títols
 Baixa col·legial

 Alta - Actes posteriors SSPP
 Registre de plaça MIR

32 %

53 %

25 %

17 %

4 %

20 % 12 %

12 %

11 %

5 %
5 %

4 %

3 % 1 %
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El Servei d’Ocupació continua  
a l’alça en la gestió d’ofertes de treball

 Augment progressiu de les ofertes de treball gestionades pel Servei 
d’Ocupació del Col·legi i increment de les ofertes descartades per no 
superar els mínims de qualitat.

Adriana Bataller Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

L’any 2017 hem continuat amb l’augment 
progressiu de les ofertes de treball. Se 
n’han gestionat 1.254, un 24 % més que el 
2016. Tot això seguint els criteris que ca-
racteritzen el nostre servei en relació amb 
l’admissió de les ofertes en funció d’uns 
mínims de qualitat (s’han descartat 189 
ofertes, un 15 % més que el 2016).

De les ofertes gestionades, el 61 % cor-
responen al sector privat. Un 71 % de les 
ofertes han estat vinculades a contrac-
tes laborals, un augment considerable a 
causa de l’increment de la contractació 
laboral en el sector privat. El 78 % del to-
tal de les ofertes són d’especialitats; les 
més demanades han estat les de Medici-
na Familiar i Comunitària (205), Psiquiatria 

(113), Medicina Interna (104) i Pediatria (78).  
(Vegeu gràfic.)

Enguany s’han inscrit al Servei d’Ocupació 347 
metges i metgesses (18 % més que el 2016). 
S’hi han inscrit més dones (63 %), menys es-
pecialistes (48 %) i més nascuts a l’estranger 
(61 %). Al final de 2017 estaven inscrits al Ser-
vei d’Ocupació 2.949 metges i metgesses.

Les accions a destacar en aquest 2017 han 
estat: 

La implantació d’un nou programa infor-
màtic que ens ha permès millorar els nos-
tres procediments de treball, tant en la 
gestió de les ofertes com en la inscripció 
dels metges i metgesses

La continuïtat de l’atenció personalitzada 
als inscrits al Servei d’Ocupació, tant pel 
que fa a l’orientació professional i en la re-
cerca de feina (activitats mèdiques, espe-
cialitats, recursos, elaboració del CV), com 
a la informació sobre el mercat de treball 
i sobre aspectes laborals (contractació, re-
tribució, permisos de treball i exercici pro-
fessional a l’estranger.)

Finalment s'ha posat en marxa, el març 
de 2017, l’Observatori de la Precarietat, 
per tal de detectar problemes i buscar-hi 
solucions. Hi ha hagut 55 aportacions: la 
meitat han tractat sobre la retribució eco-
nòmica que perceben els metges (51 %), 
els tipus de contracte (44 %) i la jornada 
laboral (33 %). 

Especialitats més demanades a les ofertes de treball 2017 (%)

Oftalmologia

Geriatria

Obstetrícia
i Ginecologia

Pediatria i les seves
àrees específiques

Endocrinologia
i Nutrició

Medicina del Treball

Anestesiologia  
i Reanimació

Medicina Interna

Radiodiagnòstic

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

Dermatologia Mèdi. -  
Quir. i Veneorologia

Psiquiatria

Medicina Familiar
i Comunitària 17,1

9,4

8,7

6,5

5,8

4,5

4,1

3,4

3,3

2,8

2,8

2,7

2,7

Ofertes de treball Metges inscrits

Metges inscrits el 2017

1.254 2.949
347

63%

37%
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La consolidació del Servei 
d’Acreditació de la Formació 
Mèdica Continuada
El Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada (SAFMC) 
ha fet 20 anys de la seva creació i s'ha consolidat com un model 
capdavanter i innovador.

Gustavo Tolchinsky Secretari de la Junta de Govern

Durant l’any 2017, s’han rebut  2.008 sol·li-
cituds d’acreditació d’activitats de for-
mació continuada. D’aquestes, se n’han 
acceptat a tràmit i acreditat 1.671. El total 
d’activitats realitzades i acreditades ha es-
tat de 3.727, de les quals 2.056 han estat 
edicions successives, és a dir, repeticions 
d’activitats anteriors.

Aquest any ha estat una fita important per 
al Sistema d’Acreditació de la Formació Mè-
dica Continuada, ja que ha fet 20 anys de la 
seva creació. Per celebrar-ho, el mes de no-
vembre va tenir lloc una jornada commemo-
rativa on es van lliurar diversos reconeixe-
ments, especialment a la primera activitat 
acreditada el 1997. El sistema d’acreditació 
s’ha consolidat com un model capdavanter 

que ha apostat al llarg d’aquests anys per 
la innovació i l’excel·lència en la planifica-
ció docent, amb la voluntat de mantenir la 
competència dels professionals de la salut,  
com a garant d’una assistència sanitària de 
qualitat. El sistema ha esdevingut un refe-
rent tant a la resta de l’Estat com a l’àmbit 
internacional, especialment europeu. Des 
de la seva posada en funcionament, l’any 
1997, s’han acreditat a Catalunya més de 
21.000 activitats formatives en primera edi-
ció (més de 50.000, si es tenen en compte 
edicions successives). 

Coincidint i aprofitant aquesta trajectòria 
conjuntament amb el Ministeri de Sanitat 
es va revisar l’escala de valoració que s’uti-
litza per avaluar les propostes dels cursos 

que sol·liciten l’acreditació i que ha supo-
sat un salt qualitatiu.

Aquest canvi d’escala va ser aprovat al Ple 
de la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud  i és, per tant, 
d’aplicació estatal. Aquest fet ha suposat la 
realització d’una sèrie d’activitats d’actualit-
zació dels avaluadors del sistema i la celebra-
ció de dues jornades dirigides als organitza-
dors d’activitats formatives, amb gran èxit de 
participació.

Així mateix, el Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya vol apropar i facilitar a 
tots els professionals la formació fent se-
minaris formatius a les demarcacions de 
Girona, Lleida i Tarragona. 

3.727
Activitats realitzades  

i acreditades

1.671
Acceptades a tràmit  

i acreditades

2.056
Edicions successives

21.034
Activitats acreditades  

a Catalunya 
des de l’any 1997
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La Unitat de Participació del Col·legi s’ha consolidat com una via de 
comunicació per detectar i donar resposta a les necessitats emergents del 
col·lectiu mèdic.

Jaume Sellarès Vicepresident del CoMB

Més de 2.500 professionals  
assisteixen a les activitats programades  
per la Unitat de Participació

Amb la voluntat de servei que ens carac-
teritza, treballem intensament per apropar 
els serveis del CoMB als professionals sa-
nitaris i als centres de salut. Amb aquest 
objectiu, fa quatre anys que la Unitat de 
Participació és present a tot el territori.
  
Sessions formatives als centres de 
treball

La Unitat de Participació ofereix un catàleg 
de sessions de temàtiques diverses per 
a tots els centres que hi estiguin interes-
sats. Durant el 2017 s'han organitzat 59 
sessions informatives, 45 a centres d’aten-
ció primària i 14 a hospitals. Els temes que 
més interès han generat han estat: Res-
ponsabilitat professional en relació amb 
la documentació clínica, Certificat Mèdic 

de Defunció i Responsabilitat Professional 
Mèdica i Seguretat Clínica, tots els quals 
van ser exposats per tècnics del Col·legi, 
experts en la matèria. 

Actes i jornades a les comarques 
de Barcelona

La Unitat de Participació dona suport i coor-
dina tota l’activitat col·legial de les juntes co-
marcals del CoMB, des de l’organització de 
jornades pròpies i la col·laboració en actes 
externs, fins a la posada en marxa de noves 
iniciatives a cada territori. Durant l’any 2017, 
s'han organitzat 36 actes a les 10 comarques 
de Barcelona, amb una participació satisfac-
tòria de gairebé 1.400 professionals de la 
salut. Enguany també s’han instaurat els Pre-
mis Comarcals a totes les comarques. 

La Unitat de Participació s’ha consolidat 
com una via de comunicació amb els met-
ges i metgesses. Això ens permet alhora 
detectar i donar resposta a les necessitats 
emergents de tot el col·lectiu mèdic, des 
del metge resident fins al metge sènior. 
Igualment, animem els col·legiats a contac-
tar amb nosaltres i a fer-nos arribar propos-
tes de possibles sessions, jornades i altres 
que puguin ser útils en la praxi diària. 

Volem contribuir a la millora de la professió 
mèdica, al benestar i al progrés dels met-
ges. Des de la Unitat de Participació, també 
volem ser partícips de la bona salut de tots, 
ciutadans i professionals. 

Sessions i actes per comarca

3
Anoia

12
Bages

2
Berguedà

13
Osona

2
Alt Penedès 9

Baix
Llobregat

20
Barcelonès

14
Maresme

16
Vallès 
Occ.

3
Vallès 

Or.

1
Garraf

Assistents per àmbit

54 %

25 %

18 %

3 %

Actes 
comarcals: 1.365

Total: 2.540
Sessions UP: 1.175
         Atenció Primària: 627
         Hospitals: 474
          Reunions de treball 

als centres: 74
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Formació continuada 
i acreditació de coneixements  
en l’oferta de cursos del CEC

L’activitat de l’Assessoria 
Jurídica

Per tal d’ajudar en la tasca de formació 
continuada del col·lectiu mèdic, el Col·legi 
ofereix des de fa més de trenta anys, a tra-
vés del Centre d’Estudis Col·legials (CEC), 
formació continuada i acreditació de co-
neixements, a més de posar al seu abast 
informació i recursos que poden ajudar el 
professional a introduir-se en el món laboral 
o a millorar la seva situació.

És en aquest context que, durant el curs 2017, 
el Centre d’Estudis Col·legials ha organitzat 
95 cursos presencials i en línia, 7 masters dels 
quals han estat en col·laboració amb universi-
tats. El conjunt d’hores docents impartides ha 
estat de prop de les set mil.

Les activitats acreditables del programa 
formatiu del CEC estan acreditades pel 
Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries i la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacio-
nal de Salud. A més a més, tots els màsters 
són titols propis amb la col·laboració de les 

universitats catalanes i tenen crèdits uni-
versitaris ECTS (European Credit Transfer 
System) atorgats per diferents universitats 
de prestigi. 

Per fer front a les condicions de dificultat 
econòmica que afecten alguns sectors del 
col·lectiu mèdic, el CEC ha facilitat condi-
cions especials mitjançant descomptes i 
beques a 334 professionals en situacions 
específiques (MIR, jubilats, atur, precarietat 
laboral, limitacions familiars, etc.)

Addicionalment, el Centre d’Estudis Col·le-
gials s’encarrega de la preparació dels 
Quaderns de la Bona Praxi, una publicació 
periòdica elaborada per experts i amb la 
participació d’un comitè científic assessor, 
que se suma a l’oferta docent com a eina de 
millora en l’exercici de la professió, i del Di-
ploma d’Acreditació Col·legial (DAC-FMC), 
titulació que acredita i reconeix l’esforç rea-
litzat en formació mèdica continuada i des-
envolupament professional continuat.

Activitat 
docent 
del CEC 
2016/2017
95 Cursos presencials i en línia

7  Màsters en col·laboració  
amb universitats

729 Alumnes matriculats

6.829  Hores docents 
impartides 

334 Beques i descomptes

L’assessorament als col·legiats que es pres-
ta des de l’Assessoria Jurídica s’ha estabilit-
zat al llarg de l’any 2017 pel que fa als mo-
tius de consulta. S’han atès més de 3.400 
col·legiats en consultes pròpies de l’exer-
cici professional (deontologia, documen-
tació clínica, informació i consentiment, 
titulacions), juridicolaborals (contractació, 
guàrdies, jubilació, cotitzacions) o deriva-
des de l’exercici privat de la professió (inici 
de l’activitat, autorització de centres, socie-
tats professionals, protecció de dades).

Cal destacar l’increment de consultes re-
lacionades amb la jubilació i la compati-
bilitat amb altres activitats professionals, 

així com un creixement de les peticions 
relacionades amb el tràmit de reconeixe-
ment dels títols de metge especialista ex-
tracomunitaris.

A més de la representació i la defensa judicial 
de les resolucions corporatives, l’Assessoria 
Jurídica també participa en l’assessorament 
de la tramitació dels més de tres-cents ex-
pedients de control d’exercici professional i 
ha intervingut en la redacció d’al·legacions i 
redactats alternatius en projectes normatius 
autonòmics i estatals, com la nova regulació 
per a l’autorització de centres sanitaris, o en 
la regulació de la indicació i l’ús de medica-
ments per part de professionals d’infermeria.

Lluís Esteve Tresorer de la Junta de Govern

Ignasi Pidevall Director jurídic

Consultes

3.418
Juridicolaborals

Sobre exercici professional

Derivades exercici privat

1.509

609

1.300
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Els models de comunicació han canviat i modulen la relació metge-pacient, 
que ha transcendit la consulta i ha passat a ser a la xarxa o en forma virtual.

Mireia Sans Vocal de la Junta de Govern (2014-2018). Presidenta de la Secció Col·legial de Metges e-Salut

Recomanacions als 
professionals sobre l’ús  
de les xarxes socials

La Secció de Metges e-Salut vam organit-
zar la sisena jornada #salut20comb sobre 
La pràctica mèdica al segle XXI: Tecnologia 
i humanisme en el marc de la 1a fira He-
althio d’innovació sanitària, en la qual es 
va mostrar l’enorme esforç que estan fent 
els hospitals, els centres d’atenció primà-
ria i els emprenedors per portar millores 
tecnològiques als pacients i als mateixos 
professionals. En aquesta Jornada vàrem 
reflexionar sobre la qualitat de la infor-
mació en salut a la xarxa, la formació dels 
professionals i el nou rol del metge en la 
pràctica mèdica d’aquest segle, destacant 
de cada taula:

•  Passat, present i futur de les acreditaci-
ons sobre la informació sanitària. Es va 
constatar que és impossible controlar 
la veracitat i qualitat de tot allò que es 
publica a la xarxa. Malgrat això, des de 
fa més de quinze anys, a través del pro-
grama Web Mèdic Acreditat (WMA), el 
Col·legi de Metges de Barcelona vetlla 
perquè els webs que depenen de met-
ges compleixin un codi ètic i de qualitat 
que ofereixi al ciutadà seguretat i fiabili-
tat quan s’informa a través de la xarxa. 

•  La formació dels metges al segle xxi: 
Acreditació i reacreditació. Pel que fa 
a la formació del metge hi va haver 
acord en el sentit que cal adaptar la 
formació dels estudiants a allò que 
després es trobaran a la realitat: treball 
en equip, habilitats comunicatives. A 
més, es va considerar que l’examen 
MIR s’hauria d’actualitzar per avaluar 
aspectes que van més enllà dels co-
neixements tècnics.

•  La metgessa i el metge del segle xxi. 
En el debat es va constatar que els 
metges i els altres professionals de la 

salut s’enfronten a reptes que fa anys 
eren impensables. Els models de co-
municació han canviat i modulen la 
relació metge-pacient, que ha trans-
cendit la consulta i ha passat a ser a la 
xarxa o en forma virtual, sense la pre-
sència física.

És per aquesta darrera reflexió que a la 
nostra Secció vam col·laborar, conjun-
tament amb la Comissió Deontològica i 
l’assessoria jurídica, en l’elaboració del  
document del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya Recomanacions sobre 
l’ús d’informació mèdica i l’exercici de lli-
bertat d’expressió a les xarxes socials, un 
document per traslladar als professionals 
recomanacions que els orientin en l’ús de 
la informació mèdica i de l’exercici de la lli-
bertat d’expressió a les xarxes socials. S'in-
clou un decàleg amb les recomanacions 
bàsiques per a l’ús de les xarxes socials 
adreçat als professionals. 

El Col·legi de Metges de 
Barcelona vetlla perquè 
els webs que depenen de 
metges compleixin un codi 
ètic i de qualitat

Document del CCMC amb recomanacions 
sobre l'ús de les xarxes socials:

INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ
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L’app MetgesBarcelona amplia 
els serveis del Col·legi al mòbil

L’aplicació mòbil MetgesBarcelona presenta uns resultats que posen de 
manifest la bona rebuda que ha tingut entre els col·legiats, amb un volum 
de descàrregues impulsat pel desenvolupament d’un ampli ventall de 
mòduls funcionals.

Jaume Sellarès Vicepresident del CoMB

Els mòbils i les tauletes s’han convertit en 
eines addicionals per a l’exercici profes-
sional, a les quals recorrem contínuament 
perquè permeten un accés directe i imme-
diat a la informació. L’any 2016, el Col·legi 
va fer un pas endavant en la comunicació 
amb els col·legiats mitjançant l’aplicació 
per a telefonia mòbil MetgesBarcelona. La 
nova aplicació introdueix la transformació 
tecnològica al Col·legi digitalitzant els ser-
veis que la institució dona als professio-
nals i proporcionant la identitat digital als 
metges de manera segura. 

El Col·legi ha continuat immers en l'am-
biciós procés de la transformació digital 
per facilitar als col·legiats l'accés online a 
més serveis col·legials, entre els quals la 
consulta de la llista de les ofertes d’ocupa-

ció publicades, l’accés directe a la secció 
de notícies professionals i els avantatges 
i descomptes que tenen més a prop els 
col·legiats a través de la geolocalització. 

En total, 4.831 usuaris han descarregat el 
2017 l’app al seu dispositiu mòbil (des de les 
aplicacions al Google Play per a dispositius 
Android i a l’App Store per al sistema IOS). 
Un total de 4.216 (87 %) n’han fet ús amb 
22.403 sessions (consultes) i 113.101 pàgines 
visualitzades. MetgesBarcelona s’emmarca 
dins del compromís de l’entitat d’oferir als 
seus col·legiats eines d’utilitat per al desen-
volupament de la seva professió.

Cal recordar que la descàrrega de l’app és 
totalment gratuïta per a dispositius Android 
i Apple.

El programa d’acreditació de webs de Web 
Mèdic Acreditat (WMA) ha estrenat aquest 
2017 el seu nou programa de gestió, un pro-
jecte intern en el qual es treballava des de 
feia molt de temps per tal de dotar el servei 
de més agilitat, control i qualitat sobre els 
webs revisats que permetrà facilitar les tas-
ques a tots els agents implicats en el procés 
d’acreditació: clients, gestors, avaluadors i, 
finalment, pacients i ciutadans que confien 
amb el segell acreditatiu.

Així mateix, també s'ha participat en actes ex-
terns; col·laborant amb la Secció e-Salut del 
CoMB: dins la seva jornada anual amb la tau-
la sobre La informació sanitària i els metges: 
passat,  present  i  ¿futur?  de  les  acredita-
cions. També s'ha coordinat un estand infor-

matiu dins de la fira Healthio 2017. 

Una altra fita important ha estat la signatura 
del conveni de col·laboració entre el CoMB i 
TicSalut per acreditar continguts mèdics del 
portal AppSalut, on WMA nodrirà el servei 
d’un equip de metges de diferents especiali-
tats que s’encarregaran d’avaluar i acreditar 
els continguts mèdics del seu àmbit i els vin-
culats a l’apartat funcional de l’acreditació.

Amb la seva tasca diària, i amb gairebé vint 
anys d’experiència promovent la qualitat de 
la informació sanitària a la xarxa, WMA és 
un referent de confiança per a metges, pro-
fessionals de la salut, pacients i ciutadans. 

Gustavo Tolchinsky Secretari de la Junta de Govern

Web Mèdic Acreditat agilitza 
el seu programa de gestió

4.831
descàrregues

22.403
sessions

113.101
pàgines visualitzades

Tipologia de web (%)

Centres assistencials40

19

13

5

5

5

4

4

4

1

Empreses comercials

Associacions de pacients

Webs professionals personals

Empreses farmacèutiques

Organitzacions sense ànim de lucre

Associacions científiques

Universitats i institucions educatives

Editorials i mitjans de comunicació

Administracions públiques

Webs 
gestionats

626
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Els fòrums s’han convertit en una gran plataforma per a molts emprenedors, 
que hi troben l’espai idoni per donar visibilitat als seus projectes.

Lluís G. Pareras Director del Programa Metge Emprenedor
Director general de MediTecnologia

20 edicions dels Fòrums 
d’Inversió Healthcare

Una de les fites més importants de l’Àrea 
d’Innovació i Tecnologia ha estat la celebra-
ció del 20è Fòrum d’Inversió Healthcare Bar-
celona, coorganitzat una vegada més amb 
Barcelona Activa, Biocat i la xarxa de Busi-
ness Angels ESADE-BAN. Al llarg d’aquests 
vuit anys d’existència, els fòrums s’han po-
sicionat com un referent en l’ecosistema 
biomèdic català: gairebé 600 empreses 
han sol·licitat finançament i 188 han exposat 
oralment els seus projectes. Entre totes, han 
aconseguit, de manera directa o indirecta, 
una inversió total de 55,5 milions d’euros. 

A més de l’habitual ronda de presentacions, 
aquesta 20ena edició va oferir dues taules ro-
dones especials que van servir per reflexionar 
sobre l’estat actual del sector i posar el punt 
de mira en els futurs corrents amb experts 
internacionals, com Thierry Laugel, expert in-
ternacional en capital risc, i el professor Juan 

Carlos Izpisúa, director del Gene Expression 
Laboratory en el Salk Institute, clar exponent 
de les tendències científiques del moment. 

Els fòrums s’han convertit en una gran pla-
taforma per a molts emprenedors, que tro-
ben l’espai idoni per donar visibilitat als seus 
projectes davant d’un públic especialitzat i 
establir contactes amb possibles inversors. 
De fet, algunes de les companyies que han 
passat pels fòrums han aconseguit una gran 
projecció internacional, tot aixecant rondes 
de finançament que han fet rècord. És el cas 
de Minoryx Therapeutics, Iproteos, Mind 
the Byte, Peptomyc i CEBIOTEX, els CEO de 
les quals van compartir la seva experiència 
en el món de l’emprenedoria. 

Els Forums Healthcare són una de les con-
seqüències de l’èxit del Programa Metge 
Emprenedor, que el Col·legi va posar en 

marxa per ajudar els professionals de la sa-
lut a fer realitat les seves idees. Al llarg de 
l’any 2017, s’han rebut 93 nous projectes i 
s’han fet 347 reunions amb actors clau del 
sector healthcare, com ara hospitals, cen-
tres de recerca, Venture Capitals o escoles 
de negoci, entre d’altres. La tipologia dels 
projectes es reparteix en quatre categories: 
dispositius mèdics (34 %), biotecnologia 
(24 %), tecnologies de la informació  (18 %) 
i serveis sanitaris (22 %). 

Una altra activitat que s’organitza en el 
marc del Programa Metge Emprenedor és 
el seminari Ready4Growth, en col·labora-
ció amb Barcelona Activa. El novembre de 
2017 es va celebrar la quarta edició de la 
jornada, en la qual van participar 40 em-
preses en fase de start-up i a les quals es va 
ajudar perquè definissin millor el projecte 
i l’estratègia per aconseguir finançament. 

Programa Metge Emprenedor

Programa Metge 
Emprenedor

Fase de 
desenvolupament 
dels projectes:

Tipologia de projecte

Origen  
dels projectes

Origen  
territorial  
dels projectes:

18è  
Fòrum d’Inversió 
Healthcare 
23/02/2017

Projectes  
presentats: 33
Projectes 
seleccionats: 10
Empresa:
- Glycardial Diagnostics
- SEE-Tx
- New Born Solutions
- ABCDx
- Persei vivarium
- ReThink Medical
- FUSMobile
- MJN Neuroserveis
- Nahil Diagnostics
- Xkelet Easylife

Inscrits: 226

19è  
Fòrum d’Inversió 
Healthcare 
22/06/2017

Projectes  
presentats: 28
Projectes 
seleccionats: 8
Empresa:
- Nanotherapix
- Aniling
- Mind the byte
- Braingaze
- FastBase Solutions
-  IOMED Medical 

Solutions
- Onalabs Inno Hub
- Freeox Biotech

Inscrits: 241

20è  
Fòrum d’Inversió 
Healthcare 
30/11/2017

Projectes  
presentats: 32
Projectes 
seleccionats: 9
Empresa:
- Sagetis Biotech
- Oncokids Biosciences
- GoodGt
- ADmit Therapeutics
- Molomics
- TBIOM
- CreatSens Health
- ConquerX
- Vaxdyn

Inscrits: 271

347reunions

93 projectes

Dispositius mèdics

Tecnologies de la informació 

Biotecnologia

Serveis sanitaris

Altres

34 %

2 %

22 %

18 %

24 %

Start-up: 31 %
Early stage: 9 %
Seed: 59 %
Expansió: 1 %

Hospitals: 11 %
Universitats: 18 %
Centres de recerca: 13 %
Spin-out d’altres companyies: 4 %
Independents: 54 %

Catalunya: 58 % 
Madrid: 8 %
Resta de l’Estat espanyol: 17 %
Internacional: 17 %
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Nous espais i continguts  
en la comunicació col·legial

Twitter és la xarxa social que més activitat i interès genera. Al llarg de 
l’any, el nombre de seguidors ha augmentat considerablement i ha arribat 
gairebé als dotze mil.

Antoni Trilla Vocal de la Junta de Govern

La pàgina web del CoMB continua posicio-
nada com una de les vies de comunicació 
més importants del Col·legi, amb 1,2 mili-
ons de visites durant el 2017. A través del 
web, es vehicula l’activitat institucional i es 
difonen totes aquelles informacions que 
poden esdevenir d’interès per als col·legi-
ats. És per això que, al llarg de l’any, s’han 
incorporat nous espais i continguts, com 
ara l’Observatori de la Precarietat, creat 
per recollir informació, analitzar dades i fer 
estudis específics sobre aquest fenomen 
al sector mèdic; o l’apartat Eleccions 2018, 
publicat a finals de 2017 amb la convoca-
tòria oficial i el calendari electoral per a la 
renovació dels membres de l’Assemblea de 
Compromissaris i de la Junta de Govern del 
Col·legi. A més, s’ha continuat fent la tasca 
diària d’actualització i manteniment de la 
pàgina web. 

Pel que fa a les xarxes socials, Twitter és la 
que més activitat i interès genera. De fet, 
al llarg de l’any el nombre de seguidors ha 
augmentat considerablement i ha arribat 
gairebé als dotze mil. Facebook, amb 2.311 
“M’agrada”, també continua creixent, tot i 
que de forma més pausada. Els continguts 
que més interès generen a les xarxes són 
els relacionats amb l’exercici professional 
i les històries mèdiques. Un bon exemple 
n’és la infografia “10 recomanacions a les 
xarxes socials per a metges”, que es va 
elaborar a partir del la síntesis del docu-
ment Recomanacions sobre l’ús d’infor-
mació mèdica i l’exercici de llibertat d’ex-
pressió a les xarxes socials. La infografia i 
les petites animacions que es van elaborar 
han estat un dels continguts més compar-
tits entre els usuaris del Col·legi. 

Un altre canal de comunicació amb molt 
pes és la revista COMB. Durant el 2017 
s’han editat i publicat els números 149, 150 
i 151, a més del Suplement Informatiu sobre 
el 3r Congrés de la Professió Mèdica de 
Catalunya. La principal novetat relacionada 
amb la revista col·legial és que ja té la seva 
pròpia versió web. L’objectiu del nou format 
és que els usuaris puguin compartir la infor-
mació a les seves xarxes socials de manera 
fàcil i còmoda. 

També s’han celebrat els 120 anys de publi-
cacions d’informació col·legial. Per comme-
morar l’efemèride, s’ha fet una revisió docu-
mental i s’han recopilat a la revista COMB 150 
els butlletins i revistes publicats des de l’any 
1897 que han servit de pont de comunicació 
entre la institució i els metges i metgesses. 

Web
1.200.000 de visites 

26,6 % de nous visitants

Facebook
2.311 “M’agrada”

13,37 % més que el 2016

309 nous seguidors

Flickr
1.614 fotos penjades

Twitter
11.555 seguidors

14,54 % més que el 2016

1.680 nous seguidors

 YouTube
213 vídeos penjats 

283 subscriptors

135.794 visualitzacions

Blog CoMB
25 notícies publicades

21.714 visites acumulades

56 posts publicats
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Els temes que han obtingut més ressò mediàtic han girat al voltant de les 
denúncies i accions del CoMB contra la precarietat laboral dels metges i 
l’anàlisi de la demografia mèdica.

Antoni Trilla Vocal de la Junta de Govern

Un referent per als mitjans  
de comunicació

La presència del Col·legi a través dels seus 
representants als mitjans de comunicació 
és un element cabdal per consolidar el pa-
per de la institució com a referent dels àm-
bits professional i sanitari en el debat públic 
i social. Al llarg del l’any 2017, el CoMB ha 
aparegut als mitjans en 2.060 ocasions (5,2 
impactes diaris de mitjana), tant per expli-
car i difondre iniciatives, projectes i posi-
cionaments propis de manera proactiva, 
com per donar resposta a consultes sorgi-
des des dels mitjans (en aquest cas, s’han 
gestionat 289 peticions de mitjans: premsa 
digital i en paper, ràdio i televisió), en què 
es sol·licitaven posicions o valoracions de 
l’entitat i també de professionals experts en 
temes concrets.

El departament de Premsa i Mitjans Externs 
ha elaborat i publicat 70 notes d’actualitat 
(36 de les quals han estat notes i comuni-

cats de premsa), a través de les quals s’ha 
recollit i difós bona part de l’activitat del 
CoMB. Els temes que han obtingut més res-
sò mediàtic han girat al voltant de les denún-
cies i accions del CoMB contra la precarietat 
laboral dels metges, especialment la com-
pareixença al Parlament, el març de 2017, 
del president i del vicesecretari del Col·legi 
per informar els diputats de la gravetat de 
la situació que viu el col·lectiu. L’anàlisi de 
la demografia mèdica i, especialment, les 
dades i projeccions de què disposa el CoMB 
en relació amb el repte d’afrontar el relleu 
generacional de professionals també han 
captat l’atenció dels mitjans.

El CoMB ha convocat dues rodes de premsa 
per presentar públicament iniciatives d’es-
pecial interès: el seu pla amb mesures per 
contribuir a avançar en matèria de concili-
ació als centres sanitaris i un document de 

posició del Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) sobre el risc que supo-
sen les pseudoteràpies per als malalts onco-
lògics. Totes dues qüestions han tingut una 
cobertura molt àmplia als als mitjans i van 
ser iniciatives reconegudes pels premis “Las 
mejores ideas de la sanidad 2017” atorgats 
per la publicació Diario Médico, juntament 
amb el curs autoformatiu per a tutors MIR 
de la Fundació Galatea. També ha destacat 
l’atenció dels mitjans cap al document amb 
reflexions i propostes per millorar l’atenció 
primària, on es recullen les aportacions de 
més de 150 professionals sorgides del debat 
promogut pel CoMB.

En la línia dels darrers anys, també durant 
el 2017 les informacions i actes d’àmbit co-
marcal del Col·legi han continuat generant 
cada cop més interès i guanyant presència 
als mitjans locals.

Presència del Col·legi als mitjans de comunicació (2013-2017) Peticions de mitjans

2014

1.031
2013

641
2015

963
2016

1.458
2017

2.060
Premsa

129

Ràdio

84

Televisió

52

Altres

24
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El Col·legi  
als mitjans  
de comunicació

La precarietat laboral dels 
metges

Jaume Padrós i Josep Maria Benet van com-
parèixer el 30 de març a la Comissió de 
Salut del Parlament de Catalunya per tal de 
denunciar la precarietat laboral en l’exercici 
de la medicina. Van publicar informacions 
sobre aquest fet les televisions TV3, 8TV i 
La Xarxa; l’emissora RAC1; les agències EFE 
i Europa Press; els diaris La Vanguardia, El 
Punt Avui, Ara, El País, Diari de Tarragona, 
Diari de Girona i Segre; les publicacions sa-
nitàries Gaceta Médica, El Médico Interac-
tivo, Redacción Médica, Acta Sanitaria, El 
diari de la sanitat, ISanidad, ConSalud.es i 
les publicacions digitals Vilaweb.cat, Cróni-
ca Global, NacióDigital.cat, ElEconomista.es 
i Catalunyapress.cat, entre d’altres.

La conciliació de la vida laboral i 
personal de metges i metgesses

El 7 de març va tenir lloc a la seu del Col-
legi de Metges de Barcelona una roda de 
premsa per presentar l’informe La conci-
liació de la vida laboral, familiar i personal 
de metges i metgesses. Propostes i pla 
d’acció, conduïda per Jaume Padrós, Elvira 
Bisbe i Iolanda Jordán. La notícia va apa-
rèixer a l’agència Europa Press; l’emissora 
Catalunya Ràdio; els diaris La Vanguardia, 
Ara, El País, El Punt Avui, Diari de Girona i 
La Mañana; els mitjans especialitzats Dia-
rio Médico, El semanario de Diario Médico, 
Gaceta Médica, Acta Sanitaria, Redacción 
Médica i El Diari de la Sanitat, i les publi-
cacions electròniques Vilaweb.cat, Nació 
Digital i Catalunyapress.cat, entre d’altres.  
 

Posicionament contra les 
pseudociències en pacients 
oncològics

El Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya (CCMC) va presentar en roda de 
premsa, el 15 de juny, el Document de 
Posició “El malalt amb càncer. Els trac-

taments oncològics i pal·liatius, les te-
ràpies sense evidència científica i les 
pseudociències”. La notícia va aparèixer 
als informatius de TV3, TVE a Catalunya, 
8TV i Telecinco; les emissores Catalunya 
Ràdio, RAC1 i Cadena SER; les agències 
informatives Europa Press, Agència Cata-
lana de Notícies (ACN) i EFE; els diaris La 
Vanguardia, Ara, El País, El Mundo, ABC, 
La Razón,  20 minutos i Regió 7; les pu-
blicacions sanitàries Diario Médico, ISani-
dad, Redacción Médica, Gaceta Médica, 
ConSalud.es, i les publicacions electrò-
niques ElPeriódico.com, Eldiario.es, Vi-
laweb.cat i ElNacional.cat, entre d’altres. 
  

Atenció Primària

El Col·legi de Metges va fer públic al juny el 
Document de Posició "La situació de l’Aten-
ció Primària i propostes de millora", resul-
tat d’un treball participatiu. Van recollir la 
notícia les agències Europa Press, EFE i 
ACN; la televisió TV3; els diaris La Vanguar-
dia, Ara, El Punt Avui, El Periódico, El País, 
El Mundo, La Razón, Segre, Diari de Girona 
i 20 minutos; les publicacions sanitàries 
Redacción Médica, El médico interactivo, El 
diari de la sanitat, ConSalud.es i ISanidad, 
i les publicacions electròniques Naciódigi-
tal.cat, Vilaweb.cat, Crónica Global, ElTrian-
gle.eu i Catalunyapress.cat, entre d’altres. 
 

La dispensació de medicaments

El CCMC va fer públiques, al juny, unes con-
sideracions sobre l’autorització, ús i dispen-
sació de medicaments i productes sanitaris 
per part dels professionals d’infermeria. 
Van recollir notícies sobre aquest comuni-
cat les agències Europa Press, EFE i ACN; 
les televisions TV3, TVE a Catalunya i 8TV; 
les emissores Catalunya Ràdio, RAC1, COPE 
a Catalunya i La Xarxa; els diaris La Van-
guardia, Ara, El Periódico, El País, El Mundo, 
ABC i La Razón; els mitjans sanitaris Diario 
Médico, El médico interactivo, Redacción 
Médica, Gaceta Médica, Jano, MedicinaTV i 

El diari de la sanitat, i els mitjans electrònics 
Vilaweb.cat, Crónica Global, ElEconomista.
es i Social.cat, entre d’altres.

Els serveis d’urgències 

El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya i el sindicat Metges de Catalunya van 
fer públic el mes de gener un comunicat 
on alertaven de la “saturació extrema” dels 
serveis d’urgències arran de l’epidèmia de 
grip. Les agències informatives EFE, Euro-
pa Press i ACN; la televisió La Xarxa; els di-
aris La Vanguardia, El Punt Avui, El Mundo 
i La Razón; les publicacions sanitàries Dia-
rio Médico, Redacción Médica, El diari de 
la sanitat i Siete Días Médicos, i els mitjans 
electrònics Vilaweb.cat, Catalunyapress.cat 
o ElNacional.cat van recollir els punts més 
destacats del comunicat.

La salut dels professionals 
sanitaris 

Diversos actes, convenis i acords per pro-
moure la salut dels professionals han apa-
regut als mitjans de comunicació al llarg de 
l’any, com ara la celebració del VII Congrés 
PAIME a Palma de Mallorca (el maig); el con-
veni entre la Fundació Galatea i Almirall per 
prevenir situacions de malestar psicoemo-
cional entre els metges residents (el juny), 
i la presentació dels estudis sobre la salut, 
estils de vida i condicions de treball dels 
psicòlegs de Catalunya i de les infermeres 
i infermers de Catalunya (ambdós al no-
vembre). Així doncs, han publicat notícies 
sobre aquests temes les agències Europa 
Press, EFE i ACN; els diaris La Vanguardia, 
Ara, El País, El Punt Avui, La Razón, Diari de 
Girona, La Mañana i Segre; les publicacions 
sanitàries Diario Médico, Gaceta Médica, 
Redacción Médica, 7 Días Médicos, El diari 
de la sanitat, ConSalud.es, Médicosypaci-
entes.com i MedicinaTV, i les publicacions 
electròniques ElPeriódico.com, ABC.es, 
Ccma.cat, Vilaweb.cat, Directe.cat i Catalu-
nyapress.cat, entre d’altres. 

→ 1.  El Punt Avui, 9 de juny de 2017.
→ 2. La Vanguardia, 16 de juny de 2017.
→ 3. Diario Médico, 16 de juny de 2017.
→ 4. El Periódico, 16 de juliol de 2017. 
→ 5. El Punt Avui, 20 de gener de 2017.
→ 6. TV3.cat, 31 de març de 2017.
→ 7. La Vanguardia, 8 de març de 2017.
→ 8. Ara, 8 de març de 2017.
→ 9. Europa Press, 30 de juny de 2017.
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Salut pública i vacunacions

En relació a notícies referents a vacuna-
cions, salut pública i medicina preventiva 
(problemes de subministrament de la va-
cuna del meningococ B, campanya per 
proposar la vacunació a les farmàcies, baix 
índex de vacunació del personal sanitari, 
aniversari de la campanya “vacunar és pro-
tegir”, constatació d’un cert augment de 
la visibilització d’actituds antivacunes a la 
societat), diversos membres de la Junta de 
Govern del Col·legi de Metges han fet al llarg 
de l’any declaracions a mitjans de comuni-
cació, entre els quals es troben l’agència 
Europa Press; les televisions Antena 3, 8TV i 
Betevé; l’emissora Cadena SER; els diaris La 
Vanguardia, Ara, El País, La Razón i Diari de 
Tarragona; les publicacions sanitàries Diario 
Médico i 7 Días Médicos, i els mitjans electrò-
nics Nació Digital, Crónica Global, Vilaweb.
cat i ElEconomista.es, entre d’altres.

Agència Europea del 
Medicament

El març de 2017, els col·legis de metges, 
farmacèutics, economistes i enginyers van 
signar un comunicat en suport de la candi-
datura de Barcelona com a seu de l’Agència 
Europea del Medicament (EMA). Al maig es 
va anunciar la constitució d’un Comitè de 
Suport a la candidatura, del qual el CoMB 
formava part. Al novembre, finalment, Ams-
terdam va resultar escollida com a ciutat 
guanyadora. Els mitjans de comunicació 
van anar recollint les diferents fases d’aques-
ta notícia: les agències Europa Press, EFE i 
ACN; les televisions TV3, TVE a Catalunya i 
Betevé; els diaris La Vanguardia, Ara, El Punt 
Avui, El Periódico, El Mundo, ABC i La Razón; 
el diari econòmic Expansión; les publicaci-
ons electròniques Vilaweb.cat, NacióDigital.
cat, ElNacional.cat, ElMón.cat, ElConfiden-
cial.es i Catalunyapress.cat, i els mitjans sa-
nitaris Diario Médico, Redacción Médica, El 
diari de la sanitat, Gaceta Médica, El Global i 
ConSalud.es, entre d’altres. 

Actes comarcals 

Les Juntes comarcals del Col·legi de Met-
ges de Barcelona han organitzat o par-
ticipat al llarg de l’any en diversos actes 
(l’Homenatge a la professió mèdica del 
Vallès Oriental, la VII Jornada de Geriatria 
del Bages, l’Acte Acadèmic de Montserrat, 
la Jornada d’Atenció Primària al món rural 
de Berga, la Jornada sobre malalties infec-
cioses a la Catalunya Central, la Festivitat 
de Sant Cosme i Sant Damià a Vic, la Vi-
gília de Sant Lluc a Manresa, l’homenatge 
al doctor Gabarró a Igualada i la Nit de la 
Professió de l’Anoia, els Premis Sanitat Baix 
Llobregat, els Premis a la Recerca Alt Pene-
dès i el Premi Joan Costa i Roma del Vallès 
Occidental, entre d’altres) que s’han vist 
reflectits als mitjans de comunicació lo-
cals, comarcals i regionals, entre els quals 
en destaquen El Punt Avui, Regió 7, Nació 
Manresa, Canal Taronja TV, El 9 Nou, Diari 
de Sabadell, Aquí Berguedà, TV Berguedà, 
Ara Granollers, Anoia Diari, Ràdio Igualada, 
Veu Anoia, Llobregat Digital o El 3 de Vuit.

08/03/17Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 23.354 Ejemplares
Difusión: 13.732 Ejemplares

Página: 18
Sección: SOCIEDAD    Valor: 2.820,00 €    Área (cm2): 641,3    Ocupación: 63,38 %    Documento: 1/1    Autor: LARA BONILLA BARCELONA    Núm. Lectores: 110000

C
ód: 108893409

16/06/17Diario médico
España

Prensa: Diaria
Tirada: 39.076 Ejemplares
Difusión: 39.075 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 5.480,00 €    Área (cm2): 1017,9    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 156300

C
ód: 111123064

09/06/17El Punt avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares

Página: 12
Sección: CATALUÑA    Valor: 5.699,00 €    Área (cm2): 591,7    Ocupación: 69,4 %    Documento: 1/1    Autor: Redacció    Núm. Lectores: 120000

C
ód: 110965446

→ 1

→ 2

→ 3

→ 5

→ 4

→ 6

→ 7

→ 8

→ 9
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L'activitat en cooperació  
dels metges

El Col·legi ha destinat 28.089 € per a beques per a estudis de 
postgrau i estades formatives relacionades amb la cooperació.

Jaume Roigé Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

Des  de  l’any  1993, el Col·legi manté inin-
terrompudament  la  convocatòria  de  les 
beques “Dr. José Luis Bada” per a la forma-
ció  de metges en matèria de cooperació. 

En  l’edició  2017  es  van destinar  28.089  
€ per a estudis de postgrau i estades for-
matives  relacionats amb la cooperació. Es 
van presentar 13 sol·licituds, 11 de les quals 
van merèixer una beca. 

Es van lliurar les beques als premiats en la 
jornada sobre “Canvi climatic i salut."

Canvi climàtic i salut

La relació entre el medi ambient i la salut 
és un tema que preocupa des de fa molt 
de temps. El 12 de desembre de l’any 2015, 
l’ONU va aprovar l’Acord de París contra el 
canvi climàtic que obliga tots els països a 
comprometre’s a fer una sèrie d’actuacions 
per mantenir l’escalfament global per sota 
dels 2 graus respecte a l’era preindustrial. 

I és que l'augment de la temperatura re-
percuteix en gran mesura a la sequera dels 

rius i la falta d'aigua potable, com també 
en els canvis en les condicions de la pro-
ducció d’aliments i l’augment de desastres 
naturals com sequeres, onades de calor i 
inundacions. 

La Secció de Metges Cooperadors del 
CoMB va convidar Josep M. Antó, director 
científic d’ISGlobal, i Tomàs Molina, cap de 
Meteorologia de Televisió de Catalunya, a 
una taula rodona per reflexionar sobre 
l’impacte del canvi climàtic en la salut.

→ Premiats amb les Beques Dr. Bada 2017
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L'atenció  
als refugiats,  
un deure
Jordi Craven-Bartle 
Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

Molina va parlar sobre el progressiu augment 
de la temperatura global i com ja són visibles 
alguns dels efectes en el medi ambient.

Antó va parlar sobre l’augment dels casos 
de càncer i malalties cardiovasculars, res-
piratòries i mentals relacionades amb els 
factors ambientals. I va anar més enllà fent 
una crida a la necessitat de promoure un 
“canvi en la manera de pensar i actuar dels 
metges” per aconseguir “l’aliança per la sa-
lut planetària”.

Mediconcert

Degut a l’èxit dels anys anteriors, la Secció 
de Metges Cooperadors va tornar a ree-
ditar el Mediconcert, concert benèfic per 
recollir fons en benefici de les Beques Dr. 
Bada. El concert va anar a càrrec de tres 
grups musicals compostos per metges: 
Panda, Urband i Cámara IV que van actuar 
a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Tota la 
recaptació de Mediconcert es va destinar a 
ampliar el fons de les Beques Bada. 

Metges becats en la XXIV edició 
de les Beques Bada

Cristina Bocanegra García 
Fundaçao Oswaldo Cruz “Fiocruz” (Brasil)
Olaia Güenaga Vaqueiro 
Fundació Vicente Ferrer a Anantapur (Índia)
Marina Fenoy Alejandre 
Màster en Infectologia Pediàtrica (URV)
Anna Vidal Moreso 
11 th International Child TB Training Course 
(Stellensbosch University)
María Cecilia Casano Carnicer 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Mercè Cervera León 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Alexandra Garcia Guix 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Mónica Lecumberri López 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
María Jesús Mariana Martínez 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Moctar Diero Sanogo 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Laura Saturia Santos Vásquez 
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)

L’any 2017 la ciutat de Barcelona va triplicar 
l’atenció de persones refugiades des que 
es va declarar Ciutat Refugi, l’any 2015. 

El Col·legi, en el seu compromís social de 
vetllar pels interessos col·lectius relacionats 
amb la salut, participa en el Grup de Treball 
de Salut del Comitè per a l’Acollida de les Per-
sones Refugiades. Durant aquest any 2017, el 
Comitè ha desplegat el Programa Català de 
Refugi, en el qual les Administracions locals 
catalanes i la societat civil col·laboren en 
l’acollida i la integració de les persones re-
fugiades que viuen a Catalunya, atenent les 
necessitats bàsiques i facilitant l’autonomia 
social i laboral d’aquestes persones.

És inevitable que al cap de poc temps moltes 
d’aquestes persones presentin un conjunt 
de símptomes crònics i múltiples com a res-
posta a un nivell elevat d’estrès, per veure’s 
forçades a viure en un país que no és el seu, 
lluny de familiars i amics durant llargs perí-
odes de temps. Les migranyes, l’insomni, la 
irritabilitat, la desorientació, la por, els dolors 
gàstrics, la tristesa, l’ansietat, la fatiga, les pèr-
dues de memòria i, fins i tot, els  pensaments 
suïcides són els símptomes més significatius 
de l’anomenada Síndrome d’Ulisses.

Atès que l’anomenada crisi dels refugiats 
continua, hem de mantenir la nostra posi-
ció de denúncia de la situació i dedicar els 
nostres esforços a facilitar la vida a aques-
tes persones que han hagut d’optar per fu-
gir dels seus països per poder sobreviure.  

→ Cámara IV, Panda 
i Urband en el 
concert solidari
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La preservació de la història  
i de la memòria de la professió

Preservar la memòria de la professió i aprofundir en el coneixement de la història de la 
medicina i dels seus principals professionals ha marcat l’acció de la Junta de Govern. L’any 
2017 s’ha homenatjat el doctor Joaquim Piñol i Aiguadé i, amb ell,  
l’Escola Catalana de Dermatologia.

Miquel Bruguera Director de la Unitat d’Estudis Acadèmics

Galeria de Metges Catalans

La Galeria de Metges Catalans és un projecte iniciat l’any 2012 per 
honorar els metges que més han contribuït al manteniment i la 
millora de la salut dels catalans, tant en activitats de caràcter cien-
tífic i docent com en el terreny assistencial. També per reconèixer 
aquells professionals que han destacat en alguna altra activitat, ja 
sigui intel·lectual, com en la botànica, l’arqueologia, la literatura, 
en el món de l’esport o en la vida social o política del nostre país.  

La Galeria exigeix un treball continuat d’identificar metges i met-
gesses que mereixen ser destacats i fer-ne la biografia, una acti-
vitat que no sempre és fàcil, ja sia perquè n’hi ha poques dades 
disponibles o perquè n’hi ha tantes que s’ha de fer la feina de re-
sumir-les. Finalment, s’ha d’inventariar l’obra publicada i buscar 
fotografies que ens il·lustrin la vida del personatge.

L’any 2017, s’han incorporat 116 noves entrades al web que, afegits 
als 583 que ja hi eren, fan que acabem l’any amb gairebé 700 met-
ges biografiats.

La nadala sobre termes romanes a Catalunya

La nadala d’enguany tenia dos objectius: recordar el ric passat ar-
queològic que ens deixaren els romans en forma de banys i ter-
mes per tot el territori català i facilitar al lector curiós una petita 
guia de viatge que l’estimuli a visitar aquesta part del patrimoni 
arqueològic i històric de Catalunya.

Amb la lectura d’aquesta nadala, el lector pot fer un viatge al pas-
sat. Aprendre com eren les termes que els romans comencen a 
construir en viles i ciutats, conèixer com funcionaven i descobrir 
què hi anaven a fer els seus visitants. D’algunes en queden po-
ques restes, però d’altres se’n conserva una part important que 
ens permet fer-nos una idea clara de com eren quan es van cons-
truir. Malauradament, també constatem el que queda per fer en el 
camp de la seva museïtzació.

L’examen del termalisme romà del nostre país és també una mirada 
a la necessitat de conservar la salut amb una activitat que, a més de 
beneficis per al cos, comporta una faceta lúdica i d’esbarjo social.
 

→ Web de la Galeria de Metges Catalans
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2017, any doctor 
Joaquim Piñol
Xavier Sierra i Valentí Comissari de l’“Any Dr. Joaquim Piñol”

El 2017, la Junta de Govern del Col·legi ha homenatjat el doctor Joa-
quim Piñol i Aguadé (1917-1977), que va ser catedràtic de Dermato-
logia de la Universitat de Barcelona des de 1967 fins a la seva mort. 

L’acte inaugural es va celebrar el 4 d’abril, amb una taula rodona, 
que vaig tenir l’honor de moderar, amb participació del dermatò-
leg Carles Romaguera, que parlà dels aspectes humans de l’home-
natjat; el professor Josep M. Mascaró, que dissertà sobre el doctor 
Piñol; el científic i amic doctor Francesc Grimalt, que recordà els 
aspectes docents de Joaquim Piñol, i va cloure l’acte el president 
del CoMB, Jaume Padrós.

El 5 d’abril vaig participar en una conferència sobre “La patologia 
cutània a través de la iconografia artística” a la Societat Catalana 
d’Història de la Medicina de l’ACMCB i el 2 de maig vam inaugurar 
l’exposició Deixar-hi la pell amb una conferència sobre “La història 
de la Dermatologia a Catalunya”. A l’exposició al CoMB es revisa 
amb imatges i peces la biografia de Piñol i la història de la derma-
tologia a Catalunya. 

A la Jornada de la Dermatologia Catalana, també es va fer una glos-
sa de la figura del professor Piñol, amb un emotiu comentari bio-
gràfic per part de la catedràtica de Dermatologia, Teresa Estrach.

Al poble d’origen de Piñol, Cornudella de Montsant,  se li va fer un 
senzill homenatge.  A l’acte a l’Ajuntament de la vila hi assistiren el 
metge del poble, els nens i els mestres de l’escola, Miquel Brugue-
ra i jo, en representació del Col·legi, i alguns convilatans. 

També es van fer quatre passejades per diversos llocs amb interès 
dermatològic de la Barcelona històrica. La ruta incloïa la visita a la 
capella de Sant Llàtzer, de l’antic hospital de leprosos; les restes 
de l’Hospital de Sant Antoni, dedicat a malalts d’ergotisme; diver-
sos punts del Barri Xino, on hi havia clíniques de malalties venèri-
es; l’Hospital de la Santa Creu, on es fan les primeres classes de 
Dermatologia a càrrec de Giné i Partagàs; el monument a Fleming, 
descobridor de la penicil·lina, remei efectiu per a la sífilis i, final-
ment, la Reial Acadèmia de Medicina, on un dermatòleg i músic, el 
doctor Xurxo Romaní, interpretà algunes cantigues medievals amb 
lletres al·lusives a diverses malalties cutànies.

L’“Any Dr. Joaquim Piñol” ha complert un deure de gratitud històrica a 
la memòria de Joaquim Piñol, un metge que va consolidar i modernit-
zar l’Escola Catalana de Dermatologia. 

Les exposicions del Museu d’Història de la 
Medicina de Catalunya al CoMB (2011-2017)

Si la relació del Col·legi de Metges de Barcelona amb el Museu d’His-
tòria de la Medicina de Catalunya (MHMC) és fecunda des de fa anys, 
només és per una raó: el compromís institucional per aprofundir en el 
coneixement de la història de la medicina a Catalunya. Les fórmules 
emprades han estat diverses: anys commemoratius, nadales, galeria 
de metges catalans, exposicions, publicacions, sessions d’homenat-
ge, col·laboracions amb altres mitjans i institucions, etc. Com a resul-
tat d’aquesta relació simbiòtica, molts professionals de la medicina i 
nombrosos familiars de metges i metgesses han col·laborat de dife-
rents maneres a l’engrandiment i comprensió d’aquest patrimoni.

Des de l’any 2002, el Col·legi ha patrocinat un total de 29 exposici-
ons executades pel MHMC i, un cop reformat l’espai d’exposicions, el 
2011, les exposicions han pogut viatjar a d’altres espais. Hem volgut 
recordar tot aquest treball mitjançant una exposició que recull les 
portades i alguns dels objectes de les exposicions executades entre 
2011 i 2017. Es tracta, per tant, d’un reconeixement que fem des del 
MHMC al nostre patró principal, el CoMB, com a responsable davant 
dels seus col·legiats i dels seus familiars, pel seu compromís amb el 
patrimoni i amb la història de la medicina catalana.

→ El doctor Joaquím Piñol Aguadé, caricatura 
que apareix juntament amb l’entrevista que li 
fa Manuel Del Arco a la secció Mano a Mano 
de La Vanguardia, 23 gener 1970.

→ Web del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
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La implicació dels col·legiats en les 
activitats socioculturals i esportives

L’activitat cultural, social i esportiva desplegada pel Col·legi durant el 
2017 ha estat extensa i intensa en esdeveniments. Els col·legiats, les seves 
famílies i també la ciutadania han pogut participar en la gran quantitat 
d’actes organitzats pel CoMB. 

Jaume Roigé Vocal de la Junta de Govern (2014-2018)

L’Àrea Sociocultural va ser creada amb 
l’objectiu d’agrupar i coordinar totes les 
activitats col·legials en el terreny cultural, 
lúdic i esportiu, fomentar la participació 
dels metges i acollir i donar resposta a 
les propostes culturals dels col·legiats. En 
aquest sentit, a les ja consolidades activi-
tats dels Medijocs i els nombrosos actes 
que cada trimestre reflecteix l’agenda cul-
tural (conferències, sessions de cinema, 
concerts, exposicions i viatges), cal afegir 
els tallers i grups d’afinitat cultural que han 
sorgit a partir de la iniciativa de metges i 
metgesses com són el taller de lectura i li-
teratura, el grup de pintura, el taller de cui-
na, taller de teatre, la coral i l’orquestra del 
Col·legi, i el grup de sortides en bicicleta 
tot terreny.

Bona part de les activitats reflectides en 
l’Agenda Cultural són fruit de la iniciativa i 
l'organització que lidera la Secció de Met-
ges Sèniors, presidida per Manuel Sans.

13a edició dels Medijocs

Els jocs col·legials esportius, en la seva tretze-
na edició, va comptar amb 268 participants 

que van córrer a la cursa atlètica al circuit de 
Sant Cugat amb sortida de la Pollancreda fins 
a Can Borrell. Aquesta competició va formar 
part de la Lliga Championchip.

En l’edició de 2017, es van fer també com-
peticions de pàdel, futbol sala, golf i un re-
corregut de muntanya per Collserola.

Com cada any, els lliuraments dels trofeus 
als guanyadors dels Medijocs 2017 es van 
fer durant la celebració del Simposi sobre 
Salut, Medicina i Esport. Aquest any, en 
un format de preguntes amb enunciats 
concrets, onze experts van intentar acla-
rir els principals dubtes entorn a la pràcti-
ca esportiva i la salut. Les qüestions trac-
tades van ser molt diverses i es va donar 
resposta a qüestions com la necessitat de 
fer revisions abans de la pràctica espor-
tiva, la hidratació, fer esport amb pròtesi 
de genoll, a quina alçada entrenar, si es 
pot fer esport durant l’embaràs, quan i 
com fer esport després d’una mononu-
cleosi, l’efecte del dormir sobre el rendi-
ment, síndrome de Down i esport, l’activi-
tat física amb càncer, el sedentarisme i la 
promoció de l’activitat física en la infància 
i l’adolescència.

Medicina i solidaritat a ritme de 
clàssica

Els concerts i actuacions de l’Orquestra 
Col·legial Ars Medica i de la Coral del CoMB 
han estat considerables, com cada any: vuit 
actuacions, entre les quals cal destacar les 
que es van fer a l’Auditori de Barcelona i al 
Palau de Congressos de Girona.

L’Auditori de Barcelona va acollir un concert 
solidari de la World Doctors Orchestra (WDO), 
formació integrada per metges músics de tot 
el món, que va venir a Catalunya convidada 
per l’Orquestra Ars Medica del Col·legi, qui 
va organitzar les actuacions de Barcelona 
i Girona i va cedir alguns dels seus músics, 
que van tocar amb la WDO. L’actuació dirigi-
da pel metge alemany Stefan Willich va tenir 
la participació d’un dels músics catalans més 
internacionals, el violoncel·lista Lluís Claret.

La recaptació obtinguda amb la venda de 
les entrades es va destinar al Grup Àgata 
(Associació Catalana de Dones Afectades 
de Càncer de Mama) i a la Unitat de Re-
cerca en Medicina Oncològica Molecular 
i Translacional de l’Institut de Recerca Au-
gust Pi i Sunyer (IDIBAPS).
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L’activitat 
cultural, 
humanística i 
lúdica  
dels metges

Concursos artístics i activitat 
literària

Els Concursos Artístics per a metges ja fa 17 
anys que estan en marxa i en una jornada cul-
tural organitzada pel Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya a Girona, tot coincidint 
amb la fira “Girona temps de flors”, es va fer 
el lliurament dels premis en les modalitats ar-
tístiques de dibuix i pintura, narrativa, poesia, 
fotografia digital i cinema amateur.

Però l’activitat literària dels metges té un 
més ampli recorregut. Pels voltants de Sant 
Jordi, es va celebrar la presentació dels lli-
bres publicats per metges que no siguin de 
medicina científica en el darrer any. L’apar-
tat del web del Col·legi, “Metges i literatu-
ra” recull de manera permanent l’obra que 
els metges col·legiats ens fan arribar.

Agenda Cultural

Les conferències, concerts, exposicions, 
excursions i viatges que ha reflectit l’agen-
da cultural col·legial el 2017 ha estat inten-
sa i variada. S’han fet 22 conferències de 
temàtiques tan diverses com exposicions 

científiques, política nacional i internacio-
nal, antropologia, art, solidaritat, literatura, 
òpera i un bon munt de temes diversos. 
També ha estat variat l’estil dels concerts 
a càrrec de músics convidats, que ha anat 
de la guitarra clàssica, piano o soprano fins 
a havaneres.

S’han realitzat exposicions de pintura, on 
deu artistes han mostrat la seva obra al 
vestíbul de la seu col·legial. No es pot dei-
xar de mencionar l’esforç que s’ha fet per 
tal de tornar a visionar clàssics del cinema 
de tots els temps en pantalla gran. 

El Col·legi, a més de donar cos i múscul 
mitjançant l’Àrea Sociocultural a les activi-
tats culturals que fan els col·legiats, també 
vol sumar propostes al ric món cultural, 
social i esportiu dels metges. Per aquest 
motiu, el CoMB intenta facilitar l’accés dels 
col·legiats a espectacles, oci i cultura, es-
ports i hotels, entre d’altres, oferint l’accés 
a un paquet d’avantatges i descomptes en 
aquest sentit.

L’activitat cultural, humanística i lúdica 
que ha organitzat la Secció de Metges 
Sèniors durant el curs 2017-2018 ha estat 
àmplia i diversa.

Un cop més, s’ha posat en evidència la 
gran capacitat humanística del col·lectiu 
mèdic en la necessitat d’expressar la seva 
interioritat, el seu jo profund mitjançant 
un llenguatge artístic, ja sigui l’escriptura 
en les modalitats de prosa curta o poesia, 
la pintura, la música o l’escultura.

Aquesta capacitat humanística té relació 
amb determinats aspectes de la nostra 
professió que ens aproximen intensa-
ment al profund dolor humà, tant dels 
nostres malalts com dels seus familiars, 
i ens planteja preguntes sobre aspectes 
existencials bàsics.

Una clara expressió de la capacitat huma-
nística del col·lectiu mèdic ha estat la cre-
ació, després de nombroses sol·licituds, 
del taller de lectura i escriptura. El primer 
any es va formar un grup ben cohesionat. 
En el segon any, la gran demanda va fer 
necessari que es creessin dos grups i, al 
final del curs, es va publicar una antolo-
gia amb els textos dels alumnes.

Manuel Sans President de la Secció Col·legial de 
Metges Sèniors

22
Conferències  
i col·loquis

428
Participants  
als Medijocs

10
Exposicions de 
pintura al CoMB

8
Concerts de 
l’Orquestra Ars 
Medica i de la 
Coral del CoMB

85
Participants 
en concursos 
artístics

6
Sessions  
de cinema

1
Representació 
teatral

10
Visites  
i excursions

4
Viatges

9
Concerts músics 
externs

agenda setembre 

octubre 

novembre 

desembre

2017 cultural
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Els metges, al centre  
de l’activitat comarcal

Durant el 2017, s’ha fet un notable esforç per premiar l’activitat 
professional i científica: han estat reconeguts 65 professionals de les 
diverses comarques.

Josep Maria Benet  Vocal de la Junta de Govern

Els metges que viuen i treballen al territori 
poden gaudir de l’àmplia activitat col·legi-
al que es desenvolupa a la seva comarca. 
Les juntes comarcals s’encarreguen d’or-
ganitzar un extens volum d’activitats de tot 
tipus: professional, científic, de recerca, 
exposició de serveis col·legials, seminaris, 
així com esdeveniments culturals, artístics 
i esportius.

L'objectiu principal de les juntes comarcals 
és que el protagonista de la seva acció si-
gui el metge i és per això que, durant el 
2017, s’ha fet un notable esforç per premiar 
l’activitat professional i científica de 65 pro-
fessionals de les diverses comarques. Les 
beques i premis es van concedir en el marc 
de la Vigília de Sant Lluc del Bages, de la 
Jornada Sanitària del Maresme i de la Festi-
vitat de Sant Cosme i Sant Damià d’Osona, 
així com també en les sessions acadèmi-
ques de l’Alt Penedès, del Baix Llobregat, 
del Maresme i del Vallès Occidental.

Atenció Primària al Món Rural 

Més de dos-cents professionals van par-
ticipar a la Jornada de l’Atenció Primària 
al Món Rural, celebrada a Berga, que en 
la setena edició es va dedicar al ciberbu-
llying. En la jornada es va al·ludir a la gran 

velocitat amb què canvia l’entorn digital i 
a la sensació de vertigen que provoca tant 
a professionals de la salut, com a docents 
i a pares. En aquesta edició la jornada es 
va consolidar amb rècord d’assistència i de 
pòsters presentats i es van tractar temes 
tan delicats com el ciberassetjament, les 
tecnopaties i com introduir els menors al 
món digital.

Seminaris de preparació de la 
jubilació

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, l’Hos-
pital General de Granollers, la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i el Consorci Sanitari del 
Maresme van celebrar uns seminaris orga-
nitzats pel CoMB per orientar els metges a 
preparar la jubilació. El programa d’aquests 
cursos aporta coneixements útils per afron-
tar aquest nova etapa amb informació so-
bre salut, qualitat de vida, planificació eco-
nòmica i participació social.

Homenatge als nous col·legiats i 
als jubilats

Una altra de les tasques que han desenvolu-
pat les juntes comarcals és la d’homenatjar 
els professionals de la comarca. En aquest 
sentit, es van celebrar els deu anys de la Nit 

de la Professió a l’Anoia, en què, a més de 
lliurar les beques formatives i els premis a la 
recerca, també es va reconèixer tant els met-
ges que van iniciar la seva tasca professional 
el 2017 com els que van finalitzar el seu exer-
cici. Totes les comarques, en les seves cele-
bracions, fan un acte de reconeixement a la 
tasca dels professionals que es jubilen, com 
va ser el cas de la comarca del Vallès Oriental.

L’acte acadèmic que s’ha consolidat i man-
té un prestigi creixent és el que acull l’Aba-
dia de Montserrat en una celebració que 
combina una part estrictament acadèmica 
amb una de lúdica. L’any 2017 es va parlar 
sobre la nova classe de fàrmacs per tractar 
malalties autoimmunes sense perjudicar la 
immunitat general.

Arxiu Històric de les Ciències de 
la Salut

Una de les activitats que cal destacar és la 
important tasca per preservar la memòria de 
la professió de l’Arxiu Històric de les Ciènci-
es de la Salut que a Manresa ha esdevingut 
una biblioteca col·lectiva del passat profes-
sional, amb volums del segle xvii fins a inicis 
del segle xxi. El fons disposa d’uns 35.000 
volums i es va inaugurar l’any 1994 amb 400 
llibres propietat del doctor Simeó Selga.

→ Metges premiats per les juntes comarcals durant el 2017.
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Per arribar al col·lectiu de metges de la ma-
teixa secció i a la resta dels col·legiats, les 
seccions col·legials informen sobre les seves 
iniciatives a la revista i el web col·legial.

Cal destacar que els Metges d’e-Salut va-
ren informar sobre la seva participació en 
el projecte mSalut: reptes i oportunitats 
per als sistemes de salut liderat per Open 
Evidence Research de la Universitat Oberta 
de Catalunya, en el qual varen analitzar la 
percepció que els professionals sanitaris 
tenen sobre l’accés, l’adopció, els usos i 
l’impacte en l’ús de les aplicacions mòbils 
en salut. (A la pàg. 47 s’informa d’altres ini-
ciatives de la secció.)

Els Metges de l’Ambit Sociosanitari van 
informar extensament de la feina que ha 
calgut per fer un document de recomana-
cions sobre el tractament i les necessitats 
dels pacients en situació de final de vida, 
aquest tema va centrar un dels debats de 
la 17a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdi-
ca a Puigcerdà (més informació pàg. 33).

Per la seva banda, la Secció de Metges de 
Residències  Geriàtriques van debatre ex-
tensament sobre l’abordatge de la cronici-
tat avançada en l’entorn residencial i es va 

requerir als responsables del Pla d’Atenció 
a la Cronicitat sobre quin paper jugava el 
metge de residència en aquest pla.

Coincidint amb el canvi d’any de residèn-
cia, els Metges MIR i Metges Joves van 
renovar la secció amb la incorporació de  
R1 de diferents hospitals i especialitats. La 
nova secció es va replantejar els objectius 
de treball per adaptar-se i dotar-se de més 
funcionalitat i utilitat. En aquest sentit, van 
treballar per arribar més al propi col·lectiu, 
fer-se més visibles renovant el seu espai 
web, activar el compte de Twitter i mante-
nir les jornades d’orientació futurs MIR i de 
benvinguda nous MIR.

També va renovar la Junta la Secció de 
Sinologia i Patologia Mamària, que es va 
marcar com a objectiu continuar amb les 
sessions científiques de manera periòdica i 
estimular els membres de la secció a optar 
al Diploma Acreditatiu de Capacitació en 
Sinologia i Patologia Mamària.

Preocupats pel reconeixement de l’especi-
alitat de la Medicina de l’Esport, els met-
ges de la secció van escollir nova Junta 
que va expressar la intenció d’acabar el 
nomenclàtor propi de serveis, afrontar 

els reptes imposats per la normativa legal 
vigent i abordar els aspectes relacionats 
amb l’intrusisme i la problemàtica  del do-
patge a nivell de l’assistència primària.

Els Metges de Sexologia van iniciar els 
tràmits per obtenir el Diploma Acreditatiu 
de Capacitació (DIACAP). Així mateix, des 
de la secció es va convidar metges de di-
ferents especialitats a acostar-se a la sexo-
logia i inscriure’s a la secció.

La Junta de Metges d’Estètica va mantenir 
durant el 2017 la seva defensa dels professi-
onals de la secció, tant en temes de forma-
ció, com en el paper destacat en el context 
de la Medicina Preventiva i la Medicina Re-
generativa. Com també la defensa que s’ha 
fet contra l’intrusisme extraprofessional, la 
competència deslleial i la conseqüent inse-
guretat que comporta per als pacients.

Els Metges Sèniors han desenvolupat, 
durant l’any passat, una activitat àmplia, 
diversa i de qualitat. Són responsables de 
la programació de l’Agenda Cultural i de la 
Jornada Cultural i també han participat en 
els seminaris  de preparació de la jubilació. 
(Més informació sobre la seva activitat a les 
pàgs. 58 i 59.)

Els actes, les accions i les propostes que van desplegar les seccions 
col·legials durant el 2017 han estat nombrosos i diversos, des 
d’activitats formatives i científiques a iniciatives de defensa 
professional del seu col·lectiu.

Aprofundint en la formació  
i la defensa de la professió

Seccions Col·legials



www.med.es
93 567 88 88
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Una aliança a llarg termini

ENS ASSOCIEM AMB VOSTÈ PER CERCAR LES MILLORS SOLUCIONS 

L’ aliança del Grup ANDBANK 
amb el Grup MED posa a la 
seva disposició els millors 
assessors patrimonials amb 
més de 15 anys d’experiència 
en el sector. 

L’ objectiu de Medpatrimonia 
és ajudar els nostres clients a 
preservar el seu patrimoni.

Grup ANDBANK. Andbank España, S.A.U. - C.I.F. nº A-86.701.711, Paseo de la Castellana 55, 28046 Madrid - Grup MED Corporatiu S.A.U. A5848758 - Passeig de la 

Bonanova 47, 08017 Barcelona - Medipatrimonia. Invest S.L. B64963978 - Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona
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L’exercici 2017 torna a mostrar que la capacitat de creació de valor del Grup Med no és 
només econòmica sinó, molt especialment, social i mediambiental. És per això que en-
guany l’anuari l’enfoquem des de la perspectiva dels tres eixos d’actuació que articulen 
els nostres objectius: l’estratègia sostenible, el compromís i el creixement del Grup. Per 
primera vegada, i de forma global i integrada, volem retre comptes de la nostra activitat 
tant des de l’òptica del negoci com de la gestió responsable, amb el convenciment que 
només des d’aquesta perspectiva podem gestionar l’activitat de l’entitat i donar resposta 
a les demandes i expectatives dels nostres principals grups d’interès. Volem mostrar tres 
aspectes indissociables per a nosaltres i és per això que us explicarem el que fem però, 
sobretot, com ho fem.

L’acompliment del Grup Med durant l’exercici ha estat de nou un excel·lent exemple de 
com la professionalitat i l’esforç d'un gran equip permeten aconseguir grans assoliments 
i seguir proposant-se noves i ambicioses metes. Repassar les fites de l’exercici, les seves 
xifres i les principals línies de treball ens permeten comprovar com poden combinar-se 
amb èxit exigents objectius de creixement amb estratègies innovadores de sostenibilitat 
social i mediambiental.

Enguany el Grup Med ha tingut una elevada activitat en totes les seves línies d’actuació, afa-
vorit en bona part per la millora de l’economia i, sobretot, per la confiança que els nostres 
clients ens atorguen dia a dia. Estem especialment satisfets, no solament pel fet de créixer, 
sinó per com ho hem fet, des de la qualitat dels nostres serveis —que aconseguim per mitjà 
de l’anticipació i la innovació— fins a la proximitat cap als clients a través de l’escolta. 

Al Grup Med, negoci i persones van de la mà i la responsabilitat en la seva  gestió és part 
del nostre compromís. La nostra entitat es fonamenta en un equip humà divers i cohesio-
nat, que treballa en un entorn que potencia el talent i combina coneixement i experiència 
per oferir la millor solució als nostres clients. Darrere el creixement sostingut del Grup 
Med hi ha un equip de més de 300 persones, conscient que l’evolució ha d'anar lligada a 
l’avanç social i sostenible de l’entorn. 

Us convido, per tant, que aprofundiu en tots aquests aspectes a les pàgines següents, on es 
posa de manifest que el camí recorregut ha estat possible gràcies a l’esforç i la il·lusió con-
junts dels qui componem la Corporació, a la confiança de tots els clients, i al diàleg amb 
els organismes amb què treballem i col·laborem. A tots ells, el meu sincer agraïment per 
acompanyar-nos i fer créixer aquesta organització, convertint-la en l’expressió del millor 
de cadascun de nosaltres. Hem fet molt entre tots i volem fer molt més. La nostra voluntat 
és seguir escoltant, ajudant i servint.

El Grup Med:  
un model de negoci 
centrat en la sostenibilitat

Albert Lluch
Conseller delegat – director general
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Estratègia sostenible 
Grup Med

 
Qui som 

 
 
 
 
 
 

 

El Grup Med és el grup d’empreses del 
Col·legi de Metges de Barcelona, creades 
amb la finalitat d’oferir serveis i donar su-
port als col·legiats i als seus familiars en 
els àmbits personal, familiar i professional. 
Aquests serveis s’ofereixen també a profes-
sionals d’altres sectors mitjançant diferents 
convenis de col·laboració signats amb al-
tres col·lectius i entitats. Aquesta àmplia 
oferta de serveis és possible gràcies al 
gran volum de persones que confien en la 
institució i en els seus resultats, així com 
en la garantia que els beneficis econòmics 
del Grup es reverteixen en projectes col·le-
gials, en la creació de més serveis i en ajuts 
socials i econòmics per als mateixos col·le-
giats i per a les seves famílies. 

 
Els nostres valors  

 
 
 
 
 
 

 

Els nostres valors guien la nostra activitat 
i són compartits amb totes les empreses 
de l’entitat. La confiança és l’element clau 
que articula totes les societats i fa que els 
metges■i altres professionals ens tinguin 
en consideració i contractin la nostra oferta 
de serveis, els quals els aporten un valor di-
ferencial. Creem confiança cap als nostres 
clients, col·legiats i empleats mitjançant 
una actuació activa i comprensible basa-
da en el respecte i en la transparència. Al 
voltant d’aquest valor, se’n deriven d’altres 
en completa coherència amb els valors del 
Col·legi: la professionalitat en les nostres 
tasques; la innovació constant en la millora 
dels serveis i processos existents, i la inte-
gritat en les nostres actuacions i en els pro-
fessionals que hi treballen, que han de tenir 
la màxima independència, anteposant els 
interessos dels seus clients als interessos 
purament comercials o personals legítims.

 
Principis d’actuació.  

Codi de Bon Govern Corporatiu 
 
 
 
 
 

Entre els instruments iniciats en la nostra 
cultura destaca el Codi de Bon Govern 
Corporatiu, que estableix el nostre marc 
relacional i que planteja un codi de con-
ducta compartit per tota l’organització. Es 
tracta de la manera com el Grup Med i les 
seves societats s’organitzen, es dirigeixen 
i són controlades. En aquest context, es 
parla de bon govern corporatiu quan ac-
tuem amb diligència, ètica i transparència 
en l’exercici de les nostres funcions, retem 
comptes de la nostra activitat i garantim 
l’equilibri de poders, el respecte i la igual-
tat. Aquest bon govern corporatiu forma 
part d’una responsabilitat social corpora-
tiva (RSC), instrument estratègic per a l’efi-
ciència del Grup.
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El nostre  
compromís

 
Responsabilitat Social Corporativa  

 
 
 
 
 
 

Al Grup Med entenem per Responsabili-
tat Social Corporativa (RSC) la integració 
de les qüestions socials, econòmiques i 
ambientals en l’activitat estratègica que 
li dona sentit com a organització, i que 
es troba en continu diàleg amb els grups 
d’interès que la conformen. Amb aquest 
enfocament, el grup està fent un esforç 
especial per integrar el concepte de res-
ponsabilitat corporativa en l’activitat diària 
com un eix transversal i estratègic. Advo-
quem per una gestió transparent, eficaç i 
eficient de la nostra organització que ha 
d’incloure l’acompliment econòmic, i el 
compromís ambiental i social de les nos-
tres activitats. 

 
La relació amb els nostres  

grups d’interès 
 
 
 
 
 

La política de Responsabilitat Social Cor-
porativa defineix i identifica quins són els 
aspectes clau de les nostres relacions 
amb els diferents grups d’interès. Dis-
posem de múltiples canals que ens per-
meten mantenir un diàleg continu amb 
ells per conèixer les seves expectatives i 
necessitats, i poder-les respondre. La re-
lació de transparència i diàleg que mante-
nim amb els grups d’interès aspira a crear 
valor de forma sostenible i és fonamental 
per afrontar els reptes i oportunitats que 
sorgeixen en el desenvolupament de la 
nostra activitat. 

 
Amb el progrés social 

 
 
 
 
 
 

La responsabilitat amb el negoci impli-
ca contribuir al progrés social a través de 
l’activitat del Grup, des dels principis del 
compromís ètic i el bon govern corpora-
tiu. Aquesta responsabilitat té implicacions 
tant en els productes i els serveis com en la 
seva qualitat. És per això que la satisfacció 
dels clients del Grup és un objectiu impres-
cindible, permanent i prioritari, per establir 
relacions estables i sostingudes en el temps 
amb els nostres clients, qui representen la 
base i raó de ser del Grup, i a la satisfacció 
de les seves necessitats encomanem tota 
la nostra activitat. Com a grup d’interès 
principal, duem a terme una activa tasca 
d’escolta de les seves necessitats, a través 
de procediments diversos, com són l’Estu-
di Anual de Satisfacció del Client endegat 
l’any 2010 i que ens serveix com a base per 
al desenvolupament de noves propostes, 
a més d’identificar les àrees de millora en 
relació amb els nostres productes i serveis.

Aquest estil propi ens ha permès aconseguir 
un increment en els nivells de qualitat perce-
buda pels clients, que han valorat la seva sa-
tisfacció general amb el Grup Med amb 3,4 
punts sobre 5, una de les puntuacions més 
elevades de les darreres enquestes. A causa 
de la naturalesa heterogènia de les nostres 
activitats, disposem de diferents mecanis-
mes per mesurar el nivell de satisfacció en 
cada negoci per tenir oportunitat d’imple-
mentar mesures de millora tant a curt com 
a mitjà termini. Entre els aspectes més valo-
rats pels nostres clients, cal fer notar l’aten-
ció personalitzada i l’assessorament profes-
sional sempre a la seva disposició amb un 
increment de 0,75 punts respecte de 2016.
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Amb les persones 

 
 
 
 
 
 

Al Grup Med mantenim un compromís 
amb les persones a través d’una relació 
basada en la confiança i busquem fer 
partícips els nostres empleats i col·labo-
radors del desenvolupament de l’activitat 
de negoci, implicant-los en els objectius 
i recompensant-los pels assoliments. És 
per això que, de conformitat amb el Codi 
de Bon Govern Corporatiu del Grup Med, 
impulsem voluntàriament el desenvolu-
pament de la nostra Política de Personal 
on es defineixen els plans  de contracta-
ció i d’igualtat, d’ocupació, de desenvo-
lupament professional i de conciliació de 
la vida laboral amb la vida familiar. Tot 
plegat amb l’objectiu que els nostres em-
pleats puguin desenvolupar no sols ne-
cessitats individuals, sinó també un orgull 
de pertinença que comporta una millora 
del rendiment laboral. 

Un aspecte estratègic per al manteniment 
de la competitivitat i del dinamisme de la 
corporació és garantir l’adequada prepa-
ració dels empleats, oferint-los eines i co-
neixements per afrontar amb excel·lència 
el seu acompliment professional, perme-
tent així mateix el seu reciclatge i adap-
tació als canvis del mercat. És per això 
que la formació dels empleats constitueix 
també un dels compromisos més impor-
tants del Grup Med a fi de comptar amb 
un equip humà competitiu que, a més de 
reforçar la confiança en si mateix, desen-
volupi el seu treball amb plena satisfacció 
i eficàcia. 

Les empreses del Grup Med Corporatiu 
promouen la realització d’accions forma-
tives que faciliten el desenvolupament 
d’habilitats i competències, sense distin-
ció de gènere, amb l’objectiu de contri-
buir a reciclar i millorar els coneixements 
de tots els que col·laborem en aquesta 
institució.

 
Amb el medi ambient 

 
 
 
 
 
 

La protecció del medi ambient és un dels 
reptes globals més importants. El Grup 
Med considera la gestió mediambiental un 
aspecte essencial de la seva gestió i com 
una part essencial de l’estratègia de res-
ponsabilitat corporativa. 

D'acord amb les polítiques de sostenibilitat 
del Grup, la corporació s’esforça a reduir al 
mínim la contaminació ambiental centrant-se 
en la identificació, prevenció i mitigació dels 
possibles impactes negatius de l’activitat. És 
per això que des de la Corporació incorpo-
rem mesures i accions per augmentar la nos-
tra eficiència i l’estalvi, i assignem els recursos 
necessaris per assegurar la reeixida implan-
tació de la nostra política, amb l’objectiu de 
complir els següents principis d’actuació: 

•  Implantar processos amb menor emis-
sió de gasos d’efecte hivernacle mit-
jançant el foment de l’eficiència energè-
tica i l’impuls de les energies renovables. 

•  Establir sistemes de gestió d’indicadors 
ambientals per controlar els processos 
i fer el seguiment de les activitats que 
es duen a terme per tal d’assolir els 
compromisos adquirits. 

•  Fomentar la reutilització de consumi-
bles d’oficina i gestionar adequada-
ment els residus generats. 

•  Promoure el coneixement i l’aplicació 
dels nostres principis ambientals entre 
els empleats i altres grups d’interès. 

•  Complir tots els requisits legals o pro-
pis relacionats amb l’ús i el consum de 
l’energia i l’eficiència energètica.

D’altra banda, tenim un conveni amb la Direc-
ció de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajunta-
ment de Barcelona per formar part del Grup 
de Prevenció de Residus en Oficines de Bar-
celona. Es tracta d’un acord de col·laboració 
de la gestió de reciclatge dels residus que ge-
neren les oficines del Col·legi i del Grup Med.

 
Amb la societat 

 
 
 
 
 
 

 
 
El Grup Med és una corporació compro-
mesa amb el seu entorn i amb la societat 
en la qual vivim i és per això que col·labora 
amb diverses iniciatives solidàries, científi-
ques, socials i culturals, com per exemple 
el projecte d’emprenedoria “Metge Empre-
nedor” de Meditecnologia, empresa del 
Grup Med que dona suport a la innovació 
i intenta apropar el món del capital risc al 
món de les idees sanitàries, o el programa 
“Entitats amb cor”, amb què el Grup Med 
vol apropar a la comunitat mèdica l’expe-
riència de Càritas des del punt de vista so-
cial, del voluntariat i de la responsabilitat 
social corporativa i promoure entre col·le-
giats, clients i treballadors el coneixement 
de la realitat social i de les accions que duu 
a terme Càritas, amb activitats de divulga-
ció i amb el foment del voluntariat.
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59.212
Clients 2016

58.153
Clients 2015

56.479
Clients 2014

27.642
Clients col·legiats 2016

26.960
Clients col·legiats 2015

26.906
Clients col·legiats 2014

El Grup Med en xifres

305
Participants

116
Accions

74.471 €
D’inversió

Valoració dels productes i serveis que està rebent 
del Grup Med

D’acord amb la seva experiència, recomanaria els productes  
i serveis del Grup Med?

Seguirà utilitzant els productes 
i serveis del Grup Med?

Qualificació d’avantatges que ofereix Grup Med  en comparació 
amb altres companyies

60.580 
Clients 2017

28.396
Clients col·legiats 2017

60,3 %
Dones

39,7 %
Homes

2.684.579 €
Clients Grup Med

Empleats Grup Med
Formació

Aportació directa del Grup Med 
al CoMB  l’any 2017

Valoració dels clients 
del Grup Med (%)

Formació dels empleats 
del Grup Med

2017

2017

2017

2017

Excel·lents

Segur que sí

Molts avantatges

Molt bons

És molt probable

És molt probable

Bastants avantatges

Bons

És probable

És probable

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2014

2014

2014

2014

5

2

4

1

23

9

55

60

30

1371

40

13

11

54

3

11

11

18

50

31

1456

19

41

32

67

20

9

16

17

47

35

11 26

26

2

1

5

2

23

17

28

32

23

1327

27

Segur que sí

Alguns avantatges

Màster / postgrau

Llicenciatura

Diplomatura

Batxillerat

Formació Professional

Graduat escolar

4 %

2 %

33 %

25 %

9 %

27 %
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Medicorasse, corredoria  
de referència al sector

L’any 1992, el Col·legi de Metges de Barcelona va crear Medicorasse, 
un projecte en el camp de les assegurances que va reunir la vocació 
centenària de servei del Col·legi amb el compromís de satisfer les 
necessitats d’assegurament i de prevenció dels col·legiats.

Al llarg de 2017, Medicorasse ha continuat 
impulsant el seu creixement tant en el sen-
tit quantitatiu (clients, rendiment econòmic, 
acords de col·laboració, etc.) com en el qua-
litatiu (més expertesa, professionalitat i agi-
litat en l’assessorament assegurador). Però 
aquest any, a més de complir amb els seus 
objectius, la corredoria ha trobat el moment 
de celebrar internament i també amb la res-
ta de companys del Grup en què està inte-
grada els seus 25 anys d’experiència en la 
mediació d’assegurances privades. Durant 
aquests anys, ha consolidat la seva presèn-
cia en el mercat assegurador creant una àm-
plia xarxa d’assessors i oficines que atenen 
més de 50.000 clients i amb una oferta de 
solucions asseguradores en tots els rams.

Sobre la base de l’experiència acumulada, 
Medicorasse ha continuat revisant i adap-
tant el seu catàleg de serveis, incorpo-
rant-hi noves i completes pòlisses per a la 
cobertura de riscos que s’ajusten adequa-
dament al perfil de cada client, tant en els 
àmbits de la protecció professional (baixa 

laboral, responsabilitat civil), la protecció 
personal i familiar (llar, salut, vida, depen-
dència, estalvi i futur), com de l’automòbil 
(turisme, 4x4, monovolum i motocicleta).

Consolidació i lideratge  
de la corredoria

Des de la seva creació, i al llarg d’aquests 
25 anys, la corredoria ha consolidat la seva 
presència i el seu lideratge al mercat asse-
gurador actual, i ha mantingut una contínua 
tendència al creixement que ha comportat 
que l’exercici 2017 hagi estat un any d’ani-
versari ple d’activitat intensa per mantenir 
i incrementar la cartera de 140.761 pòlisses 
que representen 74.769.738 € de primes in-
termediades. Aquest volum de primes està 
distribuït entre 130 rams/tipus d’asseguran-
ces diferents i 65 entitats asseguradores. 
L’esquema de cartera esmentat deriva en 
una important complexitat de gestió, que 
s’ha resolt amb èxit gràcies als més de 350 
processos informàtics automatitzats i a ei-
nes com el Multicomparador, que permet 

posar a l’abast dels clients, de forma molt 
àgil, una informació completa dels dife-
rents productes que poden donar resposta 
a les seves necessitats.

Darrere de tots els resultats, hi ha les per-
sones que componen la societat, que amb 
professionalitat i il·lusió treballen per garan-
tir un millor servei al client i al canal. Aquest 
servei es basa en la proximitat als clients, 
fet que es veu reflectit a les més de 12.700 
visites fetes i ateses, i les més de 37.600 
trucades gestionades per part dels equips 
comercial i de sinistres, amb el suport de 
la resta de l’equip humà de la corredoria, 
un equip professional, jove (mitjana d’edat 
de 43 anys) i compromès amb el servei 
als clients i als col·legiats (mitjana de per-
manència a l’empresa de deu anys).

Fent camí junts hem aconseguit que l’any 
2017 sigui un any excepcional de fets i de 
resultats positius. I el nostre compromís és 
que es repeteixi el 2018 i que puguem fer 
front a nous reptes de futur. 

Sinistres
Declaracions de 13.024 sinistres l’any 2017

  2017 2016

Autos 7.952  9.325

Llar i comunitats propietaris 1.830  1.868

Incapacitat temporal (no inclou MM) 197 188

Salut 387 458

MediConsulta i comerços 252  291

RC Centres sanitaris i altres 390 315

Altres 2.016  1.839

  13.024 14.284

Declarats directament a Medicorasse      7.977          8.375          -4,75 %

Nova producció bruta 2011–2017 en nombre de pòlisses

20122011 2013 2014 2015 2016 2017

9.784 9.831 10.184 9.799

10.532 10.375
10.056

Total clients a Medicorasse
Desembre 2011 a desembre 2017

0

3.000

6.000

9.000

Resta  Autos

2011

50.953 51.64250.857

49.500

47.95147.59447.203

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Medicorasse,  
25 anys fent camí junts

Mutual Mèdica i Medicorasse, referents  
en la previsió social dels metges 

Luis A. Morales President de Mutual Mèdica

Per a la corredoria han estat anys de creixement i d’expansió sostinguda, 
tant des del punt de vista del resultat econòmic com d’ampliació dels 
acords amb col·lectius, col·legis professionals i altres institucions als 
quals presta servei. 

Albert Lluch Conseller delegat

Durant els 25 anys d’existència de Medicorasse, la corredoria s’ha 
posicionat entre els primers llocs del rànquing de corredories 
d’Espanya i de Catalunya, en 18a i 5a posició, respectivament, 
l’any 2017. 

Medicorasse és la primera corredoria especialitzada en el sector 
de la salut d’Espanya que acumula 25 anys d'experiència en la me-
diació d’assegurances privades. Un quart de segle en el qual ha 
consolidat la seva presència al mercat assegurador donant servei 
d’assessorament a més de 51.000 clients assegurats amb una ex-
tensa oferta de solucions asseguradores en tots els rams. 

Per a la corredoria han estat anys de creixement i d’expansió sostin-
guda, tant des del punt de vista del resultat econòmic —actualment 
s’intermedien més de 70 milions d’euros en primes anuals— com 
d’ampliació dels acords amb col·lectius, col·legis professionals i 
altres institucions als quals presta servei, i que han consolidat Me-
dicorasse com la corredoria capdavantera en el seu sector.

És també destacable, en compliment de l’estratègia d’expansió de 
la corredoria, l’existència d’oficines a Catalunya, la Comunitat Va-
lenciana, les Illes Balears i Madrid, que donen resposta a les neces-
sitats asseguradores i de prevenció de tots els seus clients.

L'experiència de més de vint-i-cinc anys de 
col·laboració entre Medicorasse i Mutual 
Mèdica ha estat molt positiva atès que el 
creixement continuat de mutualistes és un 
fidel reflex de la confiança que els metges 
han dipositat en la corredoria d'asseguran-
ces del Grup Med i la mutualitat professio-
nal en el moment de buscar cobertures 
asseguradores que els garanteixin poder 
exercir la seva professió amb tranquil·litat.

Més de vint-i-cinc anys de relació de con-
fiança, de transparència i d'esforç conjunt 

per crear les millors cobertures per als 
metges. Confiança també en l'equip co-
mercial de Medicorasse, professionals al-
tament formats en entendre quins són els 
riscos dels metges per poder proporcio-
nar-los l'assessorament adequat per cobrir 
els seus riscos asseguradors.

Hem fet una gran feina conjunta de cons-
cienciació perquè el metge, des de l'inici 
de la seva vida professional, tingués tota 
la informació disponible, i prengués les 
decisions més adequades segons la seva 

situació laboral, i sempre amb visió de 
futur. 

Medicorasse i Mutual Mèdica seguim tre-
ballant estretament en una estratègia de 
proximitat al metge i de personalització de 
l'oferta d'acord amb les seves necessitats, 
un fet molt rellevant que suposa la culmi-
nació d'un projecte iniciat fa 25 anys. 

Des de Mutual Mèdica us felicitem pel vos-
tre 25 aniversari, i desitgem continuar su-
mant anys amb vosaltres.
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Med1 manté el resultat positiu  
en nombre de clients i actius sota gestió

L’empresa del Grup Med que, mitjançant el BBVA, ofereix serveis bancaris, ha 
pogut mantenir un ritme de creixement sostingut basat en un servei de quali-
tat adaptat a les necessitats dels seus clients.

Ricard Montes Director gerent de Med1/MedSasa

L’any 2017 Med1 Serveis Financers ha man-
tingut el creixement amb uns resultats 
positius un cop tancat l’exercici. Hem com-
plert els nostres objectius estratègics i de 
negoci: augmentar els clients vinculats, 
incrementar el crèdit i donar servei als més 
de catorze mil clients. Gràcies a una oferta 
molt més àmplia, competitiva i diversifica-
da, hem mantingut l’increment de l’actiu 
(préstecs al consum, hipotecaris, pòlisses 
de crèdit, rènting, lísing, etc.), del passiu 
(estalvi, pensions i altres productes) i dels 
serveis bancaris (targetes, TPV, etc.). Els 
recursos totals de clients gestionats per 
l’entitat pugen a 326 milions d’euros, una 
xifra que ha experimentat un creixement 
del 10 % respecte a l’any anterior. 

El client, centre de les nostres 
actuacions

Conèixer el nostre client, proporcionar-li 
els productes i serveis que necessiti i es-
tablir amb ell relacions duradores i de con-
fiança és el nostre principal objectiu. Així, 
l'entitat ha continuat amb el fort creixe-

ment de captació de nous clients, tancant 
amb un total de 1.422 clients nets més, la 
qual cosa suposa un increment del 10 % 
pel que fa al 2016. L’èxit es pot atribuir a 
dos factors claus: l’acolliment i l’atenció es-
pecial que oferim al metge jove (869 nous 
clients MIR), i a les bones referències que 
donen de nosaltres els clients que ja ho 
són a d’altres de forma espontània.

La nostra entitat ha demostrat, un any més, 
la seva dedicació i compromís apostant per 
un model de servei basat en una proposta 
de valor diferencial que articula eixos fo-
namentals com són la confiança, la proxi-
mitat, la qualitat i una aposta decidida per 
afermar relacions a llarg termini amb els 
nostres clients, assessorant-los amb rigor i 
transparència. És per això que la nostra en-
titat s’ha posat en marxa per complir amb la 
normativa MIFID II abans que entri en vigor 
el gener de 2018 donant formació als nos-
tres empleats per complir amb aquesta di-
rectiva europea, que exigeix que els treba-
lladors tinguin una certificació que acrediti 
que tenen coneixements per assessorar.

Impuls a l’emprenedoria

El suport a l’emprenedoria s’ha conver-
tit en un dels nostres objectius principals 
d’actuació. Donem suport als emprene-
dors perquè puguin fer realitat els seus 
projectes de negoci. És per aquest motiu 
que Med1 ha treballat principalment so-
bre la concessió de finançament d’actius 
mitjançant productes com el rènting, 
principal producte financer que ofereix 
diverses condicions avantatjoses. El 2017, 
s’han concedit 481.629 euros en nou fi-
nançament per a maquinari mèdic de di-
verses especialitats. En aquest context, el 
paper del servei ha estat molt clar: facilitar 
als empresaris el finançament que reque-
reixen per dur a terme els seus projectes.
Al llarg de la nostra trajectòria de deu anys, 
ens hem caracteritzat per saber escoltar 
i atendre les necessitats de les persones. 
Comptem amb un equip humà jove, ben 
preparat i amb diversitat de gènere. El ta-
lent, el compromís i la motivació dels nos-
tres professionals i la confiança dels nos-
tres clients són la base del nostre èxit. 
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Medpatrimonia, la societat participada pel Col·legi de Metges de 
Barcelona i l’entitat financera Andbank per a la gestió de patrimo-
nis, continua desenvolupant el seu model de negoci. El 2017 ha es-
tat novament un any de creixement, amb un tancament en 225 mi-
lions d'euros (un increment de 25 milions) i al voltant de mil clients. 
Es reforça així la feina d’un equip que ajuda a gestionar el patrimoni 
d’aquells professionals —principalment del col·lectiu mèdic— que, 
amb el seu esforç, han aconseguit reunir un patrimoni i que reque-
reixen per invertir-ho d’un assessorament especialitzat i diferencial. 
Un any més, des de Medpatrimonia agraïm als nostres clients, al 
col·lectiu mèdic i a la institució, la seva confiança.

Un model de negoci que funciona

El fet que, any rere any, seguim en una senda de creixement conti-
nuat rau en un model de negoci que es recolza en tres pilars: 

1.   Especialització. El nostre equip té una experiència mitjana de 
15 anys treballant en el sector i té accés a professionals experts 
d’Andbank. Així mateix, la plataforma tecnològica del nostre 
soci és capdavantera al mercat i dona la possibilitat de contrac-
tar més de cinc mil fons d’inversió i plans de pensions de 200 
gestores d’àmbit mundial.  

2.   Servei personalitzat. Els nostres serveis d’assessorament i inver-
sió es presten amb absoluta dedicació i de forma personalitzada 
per qualsevol canal, presencial o digital. Per a cada relació tenim 
en compte el seu patrimoni, edat, perfil de risc, experiència en 
inversions, fiscalitat, origen de la riquesa, situació personal i fami-
liar, etc. i sobretot el client en si mateix i les seves expectatives. 

3.    Rendibilitat aconseguida als nostres clients. El model de ne-
goci es culmina amb la consecució d’uns excel·lents resultats 
mesurats en el rendiment de les inversions dels clients. Com pot 
observar-se en el gràfic, les rendibilitats dels productes de ges-
tió dinàmica en cadascun dels seus perfils de risc, baten amb 
claredat la mitjana aconseguida per la nostra competència. 

Per fer front a un període en el qual els riscos de 
mercat augmenten 

Els mercats financers entren en un període que estarà marcat per 
l'existència de nivells més elevats de risc. 

En renda variable, sembla que tanquem un període marcat per 
la baixa volatilitat (especialment el 2016 i el 2017) en el qual els 
clients s’han vist beneficiats per unes rendibilitats positives de ma-
nera sostinguda, sense patir variacions significatives a la baixa i 

generant una percepció d'absència de risc en les borses. 

Pel costat de la renda fixa, els tipus d’interès ja han aconseguit valors 
mínims que tan sols poden tenir moviments futurs a l’alça, impactant 
en els inversors amb pèrdues en els preus dels seus bons. 

En aquest context, es fa encara més necessari tenir a prop un 
gestor financer especialista. A Medpatrimonia entenem bé que la 
diferència en la rendibilitat vindrà determinada per donar accés a 
un assessorament que permeti entendre els riscos i evitar errors, 
adoptant una estratègia que permeti seguir capturant rendiments 
positius i estar protegits davant els canvis d’aquest nou període.

Medpatrimonia continua creixent i tanca 
2017 amb 225 milions d'euros sota gestió

Les claus de l’èxit estan marcades per un model de negoci 
consolidat i preparat per fer front al nou context als mercats financers.

José de Alarcón Director general de Medpatrimonia
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Mediconsulting s’acosta més 
al client amb la remodelació 
de les seves oficines

Des de la seva creació, els principals senyals d’identitat de Medi-
consulting han estat la qualitat de servei des de la millor praxi pro-
fessional, l’orientació al client des del compromís i la proximitat, la 
personalització de cada cas, i la formació continuada del nostre 
equip integrat per més de trenta professionals. Amb oficines al 
Col·legi de Metges de Barcelona, oferim serveis adaptats a les ne-
cessitats dels més de set mil clients per als quals treballem.

És per això que l’any 2017 hem creat un nou model d’oficina més 
personal i també més proper. Aquesta nova reestructuració de 
l’espai —obert, accessible i transparent— ens ha permès reforçar 
el nostre compromís per cercar una millora de l’experiència del 
nostre client, amb una atenció personal per part dels nostres em-
pleats, els quals constitueixen una peça fonamental atès que des-
pleguen la nostra proposta de valor.

Formada per economistes, advocats mercantils, tècnics tributaris 
i assessors fiscals amb una experiència mitjana superior als vint 
anys, a més d’un ampli equip auxiliar que garanteix un bon as-
sessorament, Mediconsulting ha consolidat la seva activitat en els 
seus quatre grans àmbits d’actuació (fiscal, laboral, comptable i 
legal) subratllant els seus valors diferencials respecte a una as-
sessoria convencional. Per aconseguir aquest objectiu, ens hem 
esforçat per oferir als nostres clients un servei excel·lent, basat 
en la qualitat i el compromís. Sobre la base d'aquesta filosofia, 
Mediconsulting s’erigeix en un soci de confiança perquè el met-
ge empresari externalitzi les funcions burocràtiques com ara són 

l’elaboració de declaracions dels impostos de la renda i societats, 
la contractació de treballadors en els despatxos, el càlcul i la con-
fecció de les nòmines, les cotitzacions a la seguretat social, les re-
tencions a compte de l’IRPF, inspeccions, i qualsevol altra vicissi-
tud que li pugui sorgir en matèria fiscal, laboral, comptable i legal.

Nous serveis d’assessorament per a la protecció de 
la responsabilitat penal de les societats i per a la 
protecció de dades personals (RGPD)

L’aplicació, a partir del 25 de maig de 2018, del nou Reglament 
General de Protecció de Dades (RGPD) suposa un dels reptes més 
importants per a les empreses, que han d’adaptar la seva activi-
tat per implementar els nous principis i obligacions que aquesta 
norma estableix, en relació amb la recollida i tractament de dades 
personals. Per ajudar les entitats a afrontar aquest repte, Medicon-
sulting ofereix el seu servei de tractament de la informació i de da-
des personals per tal que apliquin la nova normativa i procedeixin 
a l’adequació dels tractaments de dades del nou Reglament (UE).

Així mateix, i amb motiu de l’entrada en vigor de l’última reforma 
del Codi Penal, des de l’assessoria legal de Mediconsulting s’ha 
disposat també d’un nou servei d’orientació jurídica individualit-
zada per a l’elaboració i implantació del Programa de Compliment 
Normatiu de les societats perquè puguin evitar ser penalment res-
ponsables de qualsevol delicte penal que puguin cometre en el 
seu propi nom o per compte d’uns altres que els representin.

La consultoria fiscal, laboral, comptable i legal del Grup Med dona 
resposta als reptes i necessitats dels clients actuals. 

Esther Sánchez Coordinadora de Mediconsulting Fiscal
Fernando Valverde Coordinador de Mediconsulting Laboral
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El salt internacional  
de la societat de capital 
risc Healthequity 

Meditecnologia, foment de l’emprenedoria 
i la innovació en el sector healthcare

Lluís G. Pareras Director general de Meditecnologia
Codirector de Healthequity

L’any 2017, Healthequity SCR va entrar 
en l’accionariat de Versantis i Glycardial 
Diagnostics i amb aquestes ja són sis les 
empreses participades per Healthequity. 
La participació a Versantis ha suposat el 
salt internacional del fons d’inversió, que 
s’ha convertit en un dels socis d’aquesta 
biotecnològica suïssa, spin-off de la ETH 
Zurich. Versantis treballa en el desenvolu-
pament de tractaments de malalties hepà-
tiques rares. Healthequity, en coinversió 
amb inversors privats internacionals, va 
participar en la ronda de Sèrie A de 4,5 
milions de francs suïssos (4,1 milions d’eu-
ros), que permetrà a Versantis fer l’assaig 
clínic en humans del seu fàrmac candidat 
VS-01. 

L’entrada a Glycardial Diagnostics també ha 
estat una fita molt rellevant per a Healthe-
quity. A més de ser la primera companyia 
dedicada a dispositius mèdics del seu porta-

foli, és un veritable exemple de transferència 
tecnològica, una spin-off de l’Institut Català 
de Ciències Cardiovasculars. Gràcies al tan-
cament d’una ronda de finançament de 2,4 
milions d’euros, l’empresa podrà desenvolu-
par un dispositiu per a la detecció precoç  
de la isquèmia cardíaca. La promoció de la 
transferència tecnològica és un dels princi-
pals objectius de Healthequity, que treballa 
per fomentar l’arribada al mercat de solu-
cions innovadores 

Des de l’inici de la seva activitat l’any 2011, 
Healthequity ha rebut més de 800 projec-
tes empresarials, dels quals se n’han estu-
diat 161, majoritàriament del sector biotech 
i dispositius mèdics. El 57 % d’aquests pro-
jectes neix en hospitals, centres de recerca 
i universitats, tant de Catalunya com de la 
resta de l’Estat espanyol. Es tracta d’empre-
ses en una fase de desenvolupament llavor 
o start-up.

La tasca de Meditecnologia va més enllà 
d’oferir solucions tecnològiques i inno-
vadores a empreses i emprenedors. A 
mesura que ha anat assolint experiència 
i experteses, Meditecnologia ha des-
envolupat una sèrie d’externalitats amb 
gran repercussió i valor afegit per a la 
comunitat mèdica. Un exemple és el Pro-
grama Metge Emprenedor, que ajuda els 
professionals del sector healthcare a fer 
arribar les seves idees al món del capital 
de l’empresa. Arran de l’èxit del programa 
neixen els Fòrums d’Inversió Healthcare, a 

través dels quals emprenedors i inversors 
poden donar visibilitat als seus projectes 
i fer networking cara a cara. Enguany s’ha 
celebrat la 20ena edició dels fòrums, amb 
la presència d’experts internacionals en 
emprenedoria, inversions i innovació bio-
tecnològica. 

A més de tenir un paper bàsic en l’ecosis-
tema d’innovació català, Meditecnologia 
també ha aconseguit projecció internacio-
nal gràcies a la participació en projectes 
de recerca sanitària d’àmbit europeu, i ha 

gestat eines tecnològiques clau en el siste-
ma sanitari català, com ara la recepta elec-
trònica o la plataforma d’acreditació de la 
formació continuada de les professions 
sanitàries (Acredita). 

A banda de les àrees de desenvolupament 
tecnològic i disseny gràfic i web, que han 
estat la base de l’empresa des dels seus 
inicis, se n’han potenciat de noves. Un 
exemple és la part d’estratègia i comunica-
ció digital, que actualment està en procés 
de creixement. 
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Firmaprofesional inicia l’activitat 
professional a Europa
Jordi Masias  Conseller delegat de Firmaprofesional

Firmaprofesional, l’empresa líder en ser-
veis electrònics de confiança per a pro-
fessionals, empreses i administracions, ha 
aconseguit el 2017 un important nivell de 
desenvolupament de negoci, promovent el 
llançament de nous serveis de confiança, 
iniciant la seva activitat comercial a Europa 
i aprofundint els seus vincles amb els col-
lectius professionals als quals serveix.

L’Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) ha certificat que 
Firmaprofesional compleix el Reglament 
Europeu de Firma Electrònica i Serveis 
Electrònics de Confiança (eIDAS) i, des de 
setembre de 2017, els certificats digitals de 
signatura i segell electrònics emesos per 
Firmaprofesional no sols s’ajusten als nous 
estàndards europeus, sinó que són vàlids 
i compatibles per fer qualsevol tràmit dins 
de la Unió Europea. Aquest any, Firmapro-

fesional ha liderat l’adaptació a eIDAS en 
el sector de prestadors i ha estat el primer 
d’homologar quatre serveis de confiança. 

El mes de novembre vam organitzar la se-
gona edició de les Jornades de Firmapro-
fesional, tant a Barcelona com a Madrid a 
on es van presentar experiències posades 
en pràctica, ressaltant la confiança com a 
factor clau dels col·legis professionals en 
processos de digitalització. 

Firmaprofesional ha mantingut un creixe-
ment global del 14 %, tant en els negocis tra-
dicionals d’emissió de certificats com en els 
de la prestació dels nous i innovadors serveis 
de confiança, tals com són els de la signatu-
ra electrònica realitzada remotament des del 
núvol, la identitat digital al mòbil, la signatura 
biomètrica o la generació d’evidències elec-
tròniques amb elevat nivell provatori. 

Firmaprofesional ha continuat treballant 
intensament durant el 2017 en els nous 
reptes de mercat dins de l’entorn europeu 
presentant els seus serveis de confian-
ça qualificats a la UE de la mà, en alguns 
casos, de nous canals de distribució. Així 
mateix s’ha començat a expandir la nostra 
presència als sectors estratègics de col·le-
gis, pimes i associacions professionals en 
tot el territori espanyol, sobretot a la zona 
de València.

Aquest ecosistema d’innovacio en el qual 
es troba Firmaprofesional es el que pot 
aportar solucions eficients i de negoci a les 
empreses, institucions i a l’Administracio 
publica per poder cobrir la demanda con-
tinua dels seus clients cap a serveis de facil 
acces, agils i immediats de la nova econo-
mia digital.

Biid, plataforma de gestió de la identitat i la 
signatura electrònica per dispositius mòbils
Antonio Virzì  Conseller delegat d’Ebiid products and solutions

Amb l’auge de les noves tecnologies de la 
informació, el concepte d’identitat s’està 
ampliant de forma considerable obrint les 
portes a les solucions del món digital. És 
per això que Ebiid products and solutions, 
S.L, l’empresa proveïdora global de serveis 
de certificació del Grup Med, ha desenvolu-
pat Biid, una plataforma sòlida que proposa 
una nova forma d’autenticar de manera se-
gura un usuari a la xarxa mitjançant dispo-
sitius mòbils. Es tracta de conferir una forta 
identitat legal que garanteixi la seguretat 
en les transaccions digitals i faciliti l’auten-
ticació i signatura basada en certificats di-
gitals, tot plegat amb total evidència elec-
trònica de plena validesa jurídica. La nova 

forma d’identificació i signatura és tan fàcil 
per a l’usuari com instal·lar-se una app.

Biid va continuar donant suport i oferint 
millores a l'aplicació de Mobile ID per a 
l’Ajuntament de Barcelona, un projecte que 
s’ha dut a terme conjuntament amb Firma-
profesional. Mobile ID permetrà al ciutadà 
accedir de manera fàcil i segura des d’una 
aplicació mòbil a determinats serveis que 
ofereix l’Ajuntament de Barcelona, com per 
exemple, la carpeta del ciutadà.

Cal destacar que la nostra plataforma 
també l’han incorporat altres institucions i 
empreses com el Ilustre Colegio Oficial de 

Gestores Administrativos de Madrid (ICO-
GAM) i Andbank, que integrarà el nostre 
sistema d’autenticació i signatura digital

La identificació digital proposada per Biid es 
transforma en la porta d’accés ideal per a ins-
titucions que cerquen solucions que estimu-
lin l’ús de la tecnologia mòbil entre els seus 
ciutadans. Aquest és el cas del Col·legi de 
Metges de Barcelona, qui l’any 2016 va acre-
ditar la identitat digital dels seus col·legiats 
amb l’aplicació MetgesBarcelona, una plata-
forma dissenyada amb tecnologia Biid per a 
dispositius mòbils que gestiona la identitat i 
signatura electrònica garantint la seguretat 
al cent per cent de qualsevol transacció feta.
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Mediviatges

L'agència de viatges del Grup Med, durant el 2017, ha 
continuat oferint un servei de qualitat que es basa d'una 
banda en el tracte personal orientat als col·legiats i a les 
seves famílies, amb una oferta variada, especialitzada i 
a mida, així com en l'expertesa de gestió i acompanya-
ment en viatges organitzats per als col·legiats sèniors. 

Entre els objectius i prioritats de l'agència, la principal 
és facilitar al conjunt de la col·legiació opcions de lleu-
re amb productes exclusius i de qualitat que aportin un 
valor diferencial en l'experiència de viatjar. Aquells met-
ges que vulguin tenir la certesa de fer un viatge singular 
rebran de Mediviatges la selecció de les millors destina-
cions i majoristes i un servei postvenda excepcional si 
es requereix.

MediDirecte Campanyes

MediDirecte Campanyes i Telefonia ofereix un servei 
telefònic integral per als professionals i empreses del 
sector sanitari. Amb solucions a la mida de cada client: 
centraleta telefònica i emissió de trucades (confirmació 
de visites, recepció de trucades, gestió d'agendes, ges-
tió d'incidències, avisos a pacients, recordatori de revi-
sions periòdiques). També ofereix accions telefòniques 
de caràcter informatiu per als seus pacients, o bé per 
donar a conèixer el seu centre entre altres ciutadans, i 
realització d'estudis sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb la seva activitat o per mesurar el grau de satisfacció 
dels pacients o clients.

Aparcament Doctor Roig i Raventós

L'aparcament Doctor Roig i Raventós és un equipament 
de propietat municipal, construït i gestionat per l'em-
presa del Grup Med Immomèdic 09, en virtut d'una con-
cessió administrativa guanyada en concurs públic. Des 
de la inauguració, l'any 2013, s'ha pogut constatar el 
seu bon funcionament i ha assolit els objectius d'incen-
tivar-ne l'ús per part de la col·legiació, dels clients del 
Grup Med i dels veïns. L'aparcament té 266 places per 
a cotxes, incloent-hi places per a vehicles elèctrics amb 
subministrament gratuït d'energia, places reservades 
per a persones amb mobilitat reduïda, i 106 places per a 
motos i bicicletes. A més, ha estat guardonat amb el pri-
mer premi Aparcar en la categoria de nous aparcaments 
de menys de 300 places, que concedeix ASESGA (Asso-
ciació Espanyola d'Aparcaments i Garatges). Amb aquest 
aparcament participem en la millora dels equipaments 
de la Bonanova i de la zona enjardinada dels Jardins del 
Doctor Roig i Raventós.

L’activitat dels altres serveis del Grup
Albert Lluch  Conseller delegat – director general
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A la vida, com als negocis, tenir un soci que us conegui i ajudi a créixer és la clau per 
poder prosperar i assolir els millors resultats. A Andbank, banc especialista en banca 
privada, som conscients que només així som capaços d’oferir solucions a la vostra 
mida.

Andbank. Creixem junts.

Creixem junts

www.andbank.es    I  902 255 256

Andbank España S.A.U. és una entitat bancària registrada a Espanya amb el número 1.544



La Junta de Govern vol transmetre el seu més sincer 
agraïment a tots els metges, metgesses i professionals 
de la salut que han col·laborat amb els projectes 
del Col·legi de Metges de Barcelona i que s’han 
compromès a promoure la defensa dels valors de la 
professió i del sistema sanitari, així com en la seva 
dedicació en el bon exercici de la professió mèdica.

De la mateixa manera, vol expressar el seu agraïment 
als professionals del Col·legi de Metges de Barcelona 
i del Grup Med que, amb el seu compromís, rigor, 
responsabilitat i dedicació activa, contribueixen a 
generar confiança i al desenvolupament dels projectes 
de la institució.



Amb el suport de:


