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En moments complicats,
apostem pel lideratge
de metges i metgesses
L’Informe Anual que teniu davant recull la intensa activitat del
CoMB i del Grup Med al llarg de l’any 2018 i reflecteix també
l’esforç, la il·lusió i el compromís de moltíssimes persones que s’hi
han implicat: membres de la Junta de Govern, compromissaris
de l’Assemblea, treballadors del Col·legi i desenes de companys
i companyes que han col·laborat i participat en algun projecte o
iniciativa col·legial. A tots ells, com sempre, vull agrair-los la seva
disposició per contribuir a seguir consolidant el CoMB com una
institució al servei dels metges i metgesses i de la societat, que és i
vol ser un referent nacional i internacional.
Aquest ha estat el primer any per a la Junta de Govern sorgida de
les darreres eleccions. Els membres d’aquest gran equip humà que
m’honora presidir hem treballat seguint els eixos que vam definir
i fer públics al nostre programa de govern i que segueixen el fil
conductor de la Junta anterior. Una de les nostres prioritats ha
estat enfortir i consolidar aspectes que són cabdals per a la nostra
professió, perquè ajuden a garantir un bon exercici i, alhora, donen
seguretat als professionals. Em refereixo al Programa de Protecció
Social (PPS), a l’atenció i ajuda al metge malalt, així com l’aposta per
la prevenció a través del PAIMM i a la cobertura i suport en l’àmbit
de la responsabilitat civil.
Des d’aquesta Junta també hem estat molt atents al repte que
suposa el relleu generacional al qual està fent front la professió.
Sabem que hem de donar resposta a noves demandes i preguntes
i que necessitem escoltar les veus de les noves generacions de

metges i metgesses, perquè elles seran, sens dubte, les grans
protagonistes del canvi demogràfic, però també tecnològic,
social, cultural, etc. que ens depara un futur que ja és aquí. Des
del Col·legi, creiem que cal definir i impulsar models de lideratge
que mirin cap a aquest nou horitzó i hem apostat decididament
per contribuir a fer emergir els millors líders entre els metges i
metgesses.
En un moment complicat, ple d’incerteses en l’àmbit polític i, de
retruc, també al sistema sanitari, cal dir que els metges i la resta
de professionals de la salut hem destacat pel nostre compromís i
dignitat, sense deixar d’exercir el nostre dret (convertit, gairebé,
en obligació) de lluitar contra la precarietat laboral i de fer
reivindicacions del tot legítimes per a la millora de les condicions
professionals i laborals i de la qualitat assistencial. Malgrat que les
amenaces són moltes, tant al sector públic com al privat, des del
Col·legi no hem dubtat a assumir riscos.
Hem patit desgast i, de tant en tant, ens hem endut alguna
esgarrapada, quan s’ha tractat de liderar debats necessaris i de posar
qüestions candents sobre la taula. Ho hem fet perquè els canvis
seran obligats i, si volem trobar solucions a molts problemes que
tenim plantejats, hem de decidir si apostem per liderar propostes
transformadores des de la professió. Nosaltres no renunciarem
a fer-ho. També està en joc la nostra credibilitat social. Hem
actuat amb responsabilitat i ho continuarem fent, pensant en els
professionals i, sempre, en benefici dels ciutadans.

Jaume Padrós Selma
President del Col·legi de Metges de Barcelona
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Al servei
del metge
i la societat
Defensem els interessos col·lectius de la
professió mèdica i vetllem per la bona
pràctica de la medicina i pel dret de les
persones a la protecció de la seva salut. És
per això que hem diversificat les nostres
actuacions amb la voluntat d’oferir un suport
integral al metge per desenvolupar la seva
carrera amb professionalisme i amb la
màxima seguretat.

Tràmits

Control de la praxi

Formació Mèdica
i Lideratge

Servei d’ocupació

Salut i benestar

Activitats culturals
i de lleure

www.comb.cat

ACTIVITAT
COL·LEGIAL
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RESUM D’ACTIVITATS I ACTES DE L’ANY
10. Denúncia d’un

13. La Junta
Electoral declara
guanyadora la
candidatura Padrós’18.
Professionalisme.

18. Seminari.

01. Cooperació. 10

08. Comunicat contra

anys de la Fundació
Ramon Martí Bonet contra
la ceguesa i exposició
Mirades que parlen de
Kim Soler.

les desigualtats entre
homes i dones.

acte pseudocientífic que
qüestiona l’honestedat
dels metges.

29. Nova Junta
Comarcal
del Bages.

30. Nova Junta

31. Nova Junta

Comarcal
de l’Anoia.

Comarcal
de l’Alt Penedès.

12. 3a Jornada de
debat. “Contencions a
les residències:
què ha canviat?”

21. Sessió

22. VII Jornades

22. Taula rodona.

informativa. Compte
enrere per aplicar el nou
Reglament Europeu de
protecció de dades.

d’orientació per als
futurs MIR.

Iatrogènia: una
responsabilitat
professional que cal
afrontar.

25. Seminari:
Treballant amb
les emocions en
el tractament dels
trastorns addictius.

26. Comunicat

27. Seminari:
Lideratge d’equips
sanitaris eficaços i
saludables.

04. Concert de la Coral
de Metges de Barcelona i
l’Hospital de Sant Pau a la
parròquia de Santa Anna.
Barcelona.

Preparació per a la
jubilació de metges.

GENER

MARÇ
18. El nostre dia del

18. Medijocs. Cursa

llibre.

atlètica. Sant Cugat del
Vallès.

del CCMC
#LesVacunesFuncionen.

MAIG
17. Debat: Informació
clínica. Nous reptes.
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18. VIII Jornada
d’atenció primària al
món rural. Berga.

19. Reconeixement al
doctor Anicet Gresa de
Mirambell (1892-1942),
Talamanca.

22. 13è Simposi sobre
salut, medicina i esport.

23. Benvinguda MIR.

26. Reconeixement
al doctor Pere Tarrés.
Manresa.

01. Presentació
nova Junta de Govern i
delegats de l’Assemblea
de Compromissaris.

05. Nova Junta
Comarcal
d’Osona.

07. Nova Junta

12. Nova Junta
Comarcal
del Maresme.

12. Nova Junta
Comarcal
del Berguedà.

12. Nova Junta
Comarcal
del Vallès Oriental.

14. Nova Junta
Comarcal
del Vallès Occidental.

05. Acte inaugural
de l’“Any Dr. Jordi
Perelló”.

10. Inhabilitació d’un

12. II Jornada
Observatori de Medicina
de Família al Maresme.

14. Acte acadèmic de
Montserrat. Bages.

08. Recomanacions

10. 6a Jornada de

11. Seminari.

debat: Nous reptes en
l’atenció sociosanitària.

Promoció de la salut a la
feina: La cura de la salut
del professional.

12. Medijocs.
Muntanyisme. Monestir
de Poblet-Mirador de
la Pena.

16. VIII Jornada

del CCMC per a una
prescripció eficaç i
segura dels fàrmacs
opioides.

30. Sessió

31. Acte acadèmic:

31. Seminari

L’impacte sanitari del
tractament de l’hepatitis
C amb agents antivirals
directes als quatre anys
de la seva introducció.

de preparació per
a la jubilació de
professionals sanitaris,
amb ACEBA.

05. Concert de
l’Orquestra Ars Medica del
CoMB. Barcelona.
05. Càtedra de
Responsabilitat Professional
Mèdica i Medicina Legal.

06. Sessió “PAIMM.

informativa: Temes
legals per compaginar
activitat pública i
privada. Vilafranca del
Penedès.

Comarcal
del Baix Llobregat.

07. Nova Junta
Comarcal
del Garraf.

21. Seminari.
Promoció de la salut a la
feina: La cura de la salut
del professional.

FEBRER
28. Posicionament
del CCMC a favor de
la universalització de
l’assistència sanitària.

04. 21è Fòrum
d’Inversió Healthcare
Barcelona.

metge per divulgar i
practicar procediments
sense cap evidència
científica amb pacients
oncològics.

ABRIL
05. Concert de
l’Orquestra Ars Medica del
CoMB al Teatre El Patronat
de La Garriga.
05. Concert de la Coral
de Metges de Barcelona
i de l’Hospital de Sant
Pau i la Coral de Metges
de Saragossa a l’Auditori
Municipal de Terrassa.

28. 22è Fòrum
d’Inversió Healthcare
Barcelona 2018 + 10a
EC2VC Investors Forum
and Pitch Competition.

Cultural i Lliurament
dels premis dels
Concursos Artístics.

Fundació Galatea”.

06. Concert
Intercol·legial Sènior.
Barcelona.

JUNY
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07. Borsa de formació

11. Sessió “PAIMM.

per als residents. Osona

Fundació Galatea”. CAP
Martorell.

07. Mediconcert

12. Concert de la Coral
de Metges de Barcelona
i l’Hospital de Sant Pau.
Barcelona.

13. Sessió “Prevenció
i promoció dels
especialistes en
formació”. Granollers.

22. Sessió “Salut i
benestar dels metges”.
Manresa

26. Document de

Posició: L’assistència a
persones en situació de
final de vida.

2018 - Metges músics
per la cooperació.

19. Primer Fòrum
de Diàleg Professional,
organitzat per
la Generalitat de
Catalunya.

27. Decàleg per a l’ús
de webs de salut de
WMA.

27. Curs sobre
Certificats Mèdics
de Defunció CoMBFundació Mémora.

28. 27a Festivitat
de Sant Cosme i Sant
Damià. Vic.

29. Medijocs.
Torneig de Pàdel. Club
de tenis Vic.

30. XIX Caminada

22. Conferència - La

26. 11a Nit de la

30. Homenatge “In

30. 1r Concurs

31. Quaderns de

08. Jornades

grip espanyola de
1918. Centenari d’una
epidèmia oblidada.

Professió. Anoia.

memoriam als metges
difunts”.

de dibuix i pintura.
Intercol·legial Sèniors de
Catalunya.

30. Concert de la
Coral del CoMB Missa
difunts. Barcelona.

la Bona Praxi: La
importància i impacte
sanitari de les vacunes.

del Dia Mundial del
Cor. Vic.

commemoratives dels
20 anys del PAIMM.

31. Any
commemoratiu Doctor
Jordi Perelló i Gilberga
1918-1999. Auditori
acadèmic ESMUC.

NOVEMBRE
26. Nova Secció

30. Acte de la

01. Manifest conjunt

03. Premis a

03. Premi “Las Mejores

Col·legial de Metges
de Tractaments
Complementaris

Professió Mèdica del
Vallès Occidental. Sant
Cugat del Vallès.

per al Dia Mundial de
la sida.

l’Excel·lència
Professional 2018.

Ideas 2018” de Diario
Médico a la Càtedra
de Responsabilitat
Professional Mèdica i
Medicina Legal.

DESEMBRE
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12. Beques José Luis
Bada 2018 per a la
formació de metges en
cooperació.

28. Debat: La Direcció
Mèdica als centres
hospitalaris.

06. Medijocs. Torneig
de Golf. La Roca del
Vallès.

13. 18a Jornada
d’estiu de la professió
mèdica 2018 - Professió i
lideratge. Puigcerdà.

13. Document de

Posició: La indicació
mèdica de teràpies
complementàries.

06. Josep Vilaplana, 14. Nota de la
president del CCMC.

Junta: Els conflictes
d’interessos i la recerca
biomèdica.

14. Concert de la Coral
de Metges del CoMB i de
la de l’Hospital Sant Pau.
Església de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.

JULIOL
04. Taller
d’intervenció en
funcions cognitives - No
oblidis la teva memòria-.
Barcelona.

05. Roda de premsa
CAC-CoMB en referència
a la desinformació sobre
càncer a Internet.

SETEMBRE
19. Vigília de Sant Lluc
2018. Manresa.
19. 2a edició Seminari Lideratge d’equips sanitaris
eficaços i saludables.

19. Concerts de la
Coral de Metges del
CoMB i de l’Hospital
Sant Pau amb la Coral
de Metges de Saragossa.
Saragossa.

20. Festivitat del
Gremi de Sant Lluc.
Manresa.

21. Concert de la coral

16. Acte de la

19. Presentació del
llibre “L’aportació de
Catalunya a la història de
la penicil·lina.

25. Manifest unitari
per a l’eliminació de
la violència envers les
dones.

del CoMB. Catedral La
Seo de Lleida.

OCTUBRE
08. Taller
d’intervenció en
funcions cognitives - No
oblidis la teva memòria-.
Barcelona.

12. Concert de
Nadal - Coral del CoMB
i l’Hospital de Sant Pau
conjuntament amb
l’Orquestra Ars Medica.
Església de l’Hospital de
Sant Pau.

15. 23è Fòrum
d’Inversió Healthcare
Barcelona.

15. Sessió
informativa “Salut i
benestar dels metges”.
Granollers.

Professió Mèdica de
l’Alt Penedès. Vilafranca
del Penedès.

15. Reconeixement al
doctor Anicet Gresa de
Mirambell (1892-1942).
El Pont de Vilomara i
Rocafort.

13. Constitució
del Consell Assessor
de Cooperació i Salut
Global.

19. Premis Sanitat
Baix Llobregat 2018.
Sant Joan Despí.

24. Concert de la
Coral del CoMB. Església
de l’Hospital de Sant
Pau. Barcelona.

31. Document de

Posició del CCMC:
“Principis i deures en
l’exercici de la direcció
mèdica als hospitals i
centres sanitaris”.
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RESUM DE L'ANY EN XIFRES
COL·LEGIATS

34.556
17.972 52 %
16.584 48 %
Dones

Homes

RESPONSABILITAT CIVIL

26.348
Col·legiats assegurats

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

42.138
25.634
17.171
3.967
7.986
1.783
778
2.805
533
38
Gestions

Gestions presencials

Persones ateses

Certificats col·legials i legalitzacions

Carnets col·legials / Certificats digitals

PROTECCIÓ SOCIAL I DE LA SALUT DEL METGE

1.862
1.566
2.865

Persones ateses pel Programa de Protecció Social

Prestacions, serveis i ajuts concedits pel Programa de Protecció Social

Consultes externes del Programa d’Atenció Integral
al Metge Malalt

217

Primeres visites del Programa d’Atenció Integral
al Metge Malalt

51

Tallers de promoció de la salut del metge

12

Altes col·legiació i reingressos

Baixes col·legiació

Orientació professional

Orientació jubilació

Autoritzacions de consultes mèdiques

PROGRAMA DE FORMACIÓ

694
256

Alumnes matriculats

Beques i descomptes

SECCIONS COL·LEGIALS

14.512
32
Col·legiats inscrits

Seccions Col·legials

MEDICINA PRIVADA

ACTIVITATS FORMATIVES ACREDITADES PEL SERVEI
DE LA FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA

1.674
Activitats

BORSA DE TREBALL

1.357
Ofertes gestionades

3.104
71

Metges inscrits a Barcelona

Metges inscrits
a la resta de Catalunya

ORGANITZACIÓ D’ACTES

88
39
4

Actes professionals
i col·legials
Sessions
informatives als
centres de treball
Seminaris
del Programa
de Protecció Social

COMUNICACIÓ

97

1,1

108

12.964 435
Seguidors a Twitter

Webs gestionats
per Web Mèdic Acreditat

209

7.696

63

Orientacions professionals
per dedicar-se a la medicina
privada

Assessoraments en valoració
d’actes mèdics

Assessoraments activitat privada (autònoms, contracte, etc.)

Milions de visites al web

Descàrregues app
MetgesBarcelona

2.796

Aparicions del Col·legi en
			
mitjans
de comunicació

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

13

L’ACTIVITAT DEL COL·LEGI A COP D’ULL | Informe Anual 2018

Principals documents
i treballs publicats el 2018
7 DE MARÇ

Comunicat del CoMB
amb motiu de la
celebració del Dia
Internacional de la Dona
El Col·legi de Metges de Barcelona manifesta el seu
suport a les reivindicacions del 8-M en relació amb la
necessitat urgent de posar fi a les desigualtats entre
homes i dones que encara persisteixen a la societat,
tant en l’àmbit laboral com també en el sanitari.

28 DE MARÇ

Comunicat del CCMC
contra el recurs a la llei
d’universalització de
l’assistència sanitària
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
expressa el seu desacord davant la interposició d’un
recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern
de l’Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny,
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

8 DE MAIG

Document de Posició
del CCMC “El dolor i
els fàrmacs opioides
majors: prevenint
problemes potencials”
Document de Posició amb recomanacions adreçades als
professionals per facilitar l’ús adequat dels fàrmacs
opioides i prevenir possibles casos d’abús o addicció.

25 DE MAIG

Decàleg del CoMB
“10 passes per adaptarnos al nou Reglament
Europeu de Protecció
de Dades”
Infografia amb un decàleg sobre els canvis, conceptes i
obligacions que conté la nova normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

26 D’ABRIL

Manifest conjunt
“Protegits
col·lectivament:
#LesVacunesFuncionen”
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya i el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya signen un manifest per donar ple suport
a la recomanació que fan la Comissió Europea i el
Parlament Europeu en favor de la vacunació.

14

26 DE JUNY

Document de Posició del
CCMC “L’assistència a
persones en situació de
final de vida”
El Col·legi de Metges de Barcelona defensa que una
eventual regulació de l’eutanàsia a l’Estat espanyol
hauria d’anar acompanyada d’un impuls decidit per
garantir a tot el territori l’atenció pal·liativa integral a
les persones que es troben en situació de final de vida.

27 DE SETEMBRE

Decàleg del CoMB
“Recomanacions per a
l’ús de webs de salut”
El Col·legi de Metges de Barcelona, des de Web Mèdic
Acreditat, publica un decàleg adreçat als ciutadans, amb
la finalitat d’ajudar-los a navegar de manera segura i
responsable per webs amb contingut sanitari.

31 D’OCTUBRE
19 DE JULIOL

Document de Posició del
CCMC “Principis per a
l’ús mèdic de les teràpies
complementàries”
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya delimita
en un decàleg quins són els principis que han de seguir
els metges que indiquen teràpies complementàries per
garantir l’exercici correcte de la medicina i recorda que
les teràpies complementàries mai poden substituir un
tractament mèdic validat.

Quaderns de la Bona
Praxi del CoMB
“Vacunes. Importància
i impacte sanitari de les
immunitzacions”
El Col·legi de Metges de Barcelona publica el Quaderns
de la Bona Praxi número 36, que conté informació
actualitzada sobre vacunes per als professionals, els
quals juguen un paper clau a l’hora d’informar i reforçar
la percepció sobre la seguretat i beneficis de les vacunes.

31 DE NOVEMBRE
14 DE SETEMBRE

Nota de la Junta de
Govern del CoMB “Els
conflictes d’interessos
i la recerca biomèdica”

Document de Posició del
CCMC “Principis i deures
en l’exercici de la direcció
mèdica als hospitals i
centres sanitaris”

El Col·legi de Metges de Barcelona recomana que
els conflictes d’interessos, que són freqüents en
investigació biomèdica atesa la natural i necessària
relació entre promotor i investigador, siguin declarats
i, per tant, coneguts per la comunitat científica i per la
societat, per tal de fer sempre una bona pràctica i una
bona recerca biomèdica.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya defineix
els principis bàsics, des del vessant ètic i professional, que
haurien de guiar l’exercici del metge que desenvolupa
tasques de direcció mèdica, per donar suport a les seves
actuacions davant potencials ingerències externes i
proporcionar un marc en el qual emparar-se en el cas
d’eventuals conflictes professionals.
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La
participació
dels
professionals
en les
activitats
col·legials
Més d’un miler de professionals han
participat en comissions de treball i en
l’elaboració de documents, congressos,
jornades, debats, mitjans de comunicació
interns i externs, activitats culturals i
esportives, activitats lúdiques i sessions
formatives. La Junta de Govern del Col·legi
vol agrair a tots aquests participants la seva
col·laboració activa als projectes col·legials.

→ Aquesta és una petita mostra dels professionals que han participat en les activitats del CoMB.

16

Jornades i debats

254

metges i professionals de la salut ponents

Elaboració
de documents
i comissions de treball

53

Conferències

metges i professionals de la salut

metges i professionals de la salut

Orientació futurs MIR

21

Mitjans de
comunicació

281

metges han participat com a experts

Web del Col·legi

17
11.555

metges han opinat i han estat entrevistats

mencions del Col·legi a twitter

Activitats culturals
i esportives

109

metges de diferents especialitats han ajudat
a escollir especialitat

Revista COMB

52

metges han opinat i han estat entrevistats

Jurats en premis
col·legials

28
46
20

metges als jurats als Premis a l’Excel·lència Professional

428

metges als jurats als 9 Premis atorgats per

dels Medijocs

metges als jurats als Concursos Artístics

participants en les activitats esportives

85
8

les Juntes Comarcals

participants en els concursos artístics

metges presenten llibres no mèdics
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Informe sobre demografia
col·legial 2018
Continua la feminització de la professió, amb un 52 %
de dones, augmenta el nombre de col·legiats en situació de jubilació i
també de metges nascuts a l’estranger

Un any més, la piràmide d’edat mostra
una col·legiació feminitzada. Només
en els estrats de més edat la majoria és
masculina. La mitjana d’edat augmenta
fins als 50,2 anys.
El 2018 tanca amb un 3 % més de col·legiats.
Augmenta el nombre d’altes MIR, però
sobretot augmenta el dels metges que es
col·legien, però no per fer l’especialitat
(les anomenades “altes no MIR”). Les
baixes també augmenten, bàsicament
pels trasllats de província o a l’estranger.
Finalment, cal destacar que, per segon any
consecutiu, més de 400 professionals es

Total col·legiats (31/12/2018)
Homes

beneficien de les exempcions de quota per
maternitat/paternitat.

recordar que els estrangers suposen tres de
cada quatre noves col·legiacions no MIR.

El nombre de metges nascuts a l’estranger
continua augmentant i actualment
representa el 20 % de la col·legiació. El
creixement que ha experimentat aquest
col·lectiu (de mitjana, un 4,9 % anual, els
últims cinc anys) és clarament superior
als metges nascuts a Catalunya (1,2 % de
mitjana) i als de la resta de l’Estat espanyol
(2,5 %). L’impacte d’aquest augment s’ha
vist en les altes no MIR, que han passat de
representar una quarta part del total d’altes
fa cinc anys a ser-ne el 43 % enguany. Cal

El col·lectiu de metges sènior continua a
l’alça. L’any passat l’11,5 % de la col·legiació
es considerava jubilada. Enguany són el 15,6
%. Aquest augment es deu bàsicament a la
modificació de la mitjana d’edat en la qual,
d’acord amb estudis interns, es considera
que un metge es jubila (de 68 anys l’any
anterior a 66 anys el 2018).

34.556 50,2

mitjana d’edat

Dones

48 % 16.584 17.972
mitjana d’edat

54,9

46 mitjana d’edat

52 %

Les dades han estat recopilades i
analitzades pel Gabinet d’Estudis
Col·legials.

Origen
Zona de naixement

Col·legiats

%

Catalunya

21.080

61 %

Resta d’Espanya

6.549

19 %

Conjunt d’estrangers

6.927

20 %

Amèrica Llatina i Carib

5.463

78,7 %

UE

734

10,6 %

Europa Central i de l’Est

289

4,2 %

Orient Mitjà

214

3,1 %

Àfrica

131

1,9 %

Altres

96

1,5 %

Països estrangers amb més col·legiats
Argentina 962 / Veneçuela 851 / Colòmbia 764 /
Perú 733 / Cuba 460
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MARC SOLER | Director general corporatiu

Alertes que cal afrontar
En els darrers informes anuals hem anat
cridant l’atenció sobre diferents fets
rellevants al voltant de la demografia
mèdica, principalment sobre l’envelliment
progressiu dels professionals i la disminució
de l’edat de jubilació, a més de l’augment
continuat d’incorporacions de metges
nascuts a l’estranger.
La confluència d’aquests factors
contribueix a generar una situació
complexa al mercat laboral mèdic. Una
dada il·lustrativa és que, l’any passat, des
del Servei d’Ocupació del CoMB, vàrem
gestionar 1.350 ofertes de treball (el doble
que ara fa sis anys). Les organitzacions i els
centres sanitaris fan mans i mànigues per
cobrir les seves vacants.
Com hem anat dient darrerament, les
causes que no es cobreixin tots els llocs de

treball són diverses: retribucions baixes,
contractes precaris, elevada pressió
assistencial, organitzacions sanitàries
molt burocratitzades, dispersió territorial,
dificultats de conciliació i d’accés a la
formació continuada, etc.
No podem perdre de vista que, entre
els propers vuit i deu anys, es jubilarà
aproximadament una quarta part de la
col·legiació. En aquest context, el CoMB
ha volgut conèixer la situació i vivències
dels metges que s’han jubilat recentment.
Segons les nostres enquestes, la meitat
dels metges que s’han jubilat els darrers
dos anys haurien continuat exercint si les
organitzacions i centres on treballaven
haguessin facilitat mesures de flexibilitat
i autonomia, així com de reconeixement
professional. Només cal revisar la
situació retributiva dels metges sèniors i

comparar-la amb la pensió de jubilació per
comprendre la situació.
Una vegada identificades les causes,
les solucions passen per introduir més
flexibilitat al sistema i més capacitat
organitzativa dels equips assistencials. En
definitiva, més autonomia professional.
També cal menys rigidesa en l’oferta de
places a les facultats de medicina: fóra
convenient augmentar temporalment
(almenys els propers 3 o 4 anys) el nombre
d’alumnes, d’acord amb les previsions de
jubilació i un augment significatiu de les
places MIR.
Per cert, no hauríem de perdre de vista que
la taxa de metges assistencials en actiu per
1.000 habitants, l’any 2016, a Catalunya era
de 3,92, per sobre de la mitjana europea,
que era de 3,45.

Evolució de les noves col·legiacions segons lloc de naixement*

Altes col·legials segons tipologia: MIR, no MIR i reingrés*

*El 2017 es va canviar el criteri de comptabilització anterior: es tenen només en compte altes col·legials que a finals d’any continuen estant d’alta al CoMB.
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MAGDA CAMPINS | Vocal de la Junta de Govern

Estudi de la Professió Mèdica
(2017-2018)
Els professionals valoren satisfactòriament la relació amb els pacients i
companys, mentre creix el distanciament amb l’organització on treballen

En el marc de la 18a Jornada d’Estiu de la
Professió Mèdica celebrada a Puigcerdà
el juliol de 2018, es van presentar les
principals conclusions de l’Estudi de la
Professió Mèdica (2017-2018). La majoria
de professionals mostren en l’enquesta
un alt grau de vocació i compromís: el 85
% tornarien a fer la carrera de Medicina
(gràfic 1). També deixen constància dels
principals problemes que els afecten
i que els generen insatisfacció, com
són la precarietat laboral o la manca
de control i de llibertat per prendre
determinades decisions que sovint topen
amb les prioritats de les organitzacions
on treballen.

Grau de llibertat per prendre
decisions
El grau de llibertat que els metges perceben
per prendre decisions sobre aspectes
organitzatius de les institucions on treballen
obté una puntuació de 4,3 en un barem
d’entre 0 i 10. En canvi, consideren que

a l’hora de prendre decisions respecte als
pacients és de 7,7 (gràfic 2).
També es constata la pèrdua del nivell de
control percebuda en relació amb diferents
aspectes concrets de la seva tasca diària
(gràfic 3). Creuen tenir menys control en
aspectes relacionats amb l’organització que
en els relacionats amb l’acte mèdic.

Conflictes d’interessos
El 90 % dels enquestats afirmen que
experimenten, amb més o menys
freqüència, conflictes d’interessos entre el
que ells consideren que han de fer amb els
pacients i les directrius i les prioritats de les
organitzacions on treballen (gràfic 4).

Grau de satisfacció
Els professionals també experimenten un
distanciament entre el grau de satisfacció
en aspectes organitzatius, que és inferior
en aspectes com la disponibilitat de temps

i recursos per a la formació, la càrrega
assistencial, el salari o les perspectives de
promoció. En canvi, la satisfacció és més
elevada en aspectes com l’especialitat triada
o el desenvolupament professional (gràfic 5).

Valoració dels professionals
El 75 % dels metges i metgesses consideren
que la ciutadania en general té una bona
imatge dels professionals (gràfic 6). En canvi,
tan sols el 51 % dels professionals se senten
ben valorats per l’organització on treballen,
cosa que contrasta amb el 92 % dels metges
que consideren que els seus companys i els
pacients els valoren positivament.

Metgesses als càrrecs de
responsabilitat
Només el 4 % de les metgesses tenen
responsabilitat en càrrecs de direcció davant
del 14,5 % dels homes. En el cas de coordinació,
els percentatges són de l’11,2 % de dones
respecte al 15,4 % de homes (gràfic 7).

Altres dades

79% 53% 76% 73% 61%
Es dediquen a
fer activitat
assistencial.
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Tenen un únic lloc de
treball .

Treballen al sector
públic (ICS o
concertat).

Prefereixen una
sanitat pública
universal
amb sanitat
privada lliure
complementària.

Han de fer front,
cada cop més, a
decisions clíniques
complexes.

Els professionals
valoren del sector
públic la qualitat
tècnica i clínica
i del sector privat
la relació metgepacient.

Visió dels professionals
sobre la professió ideal

L’exercici professional

Si pogués tornar enrere, tornaria a estudiar
la carrera de medicina?

Valoració del grau de llibertat per prendre decisions

15 %
Sí
No

Grau de llibertat per prendre decisions
sobre pacients

7,7

Grau de llibertat per prendre decisions
sobre l’organització en que es treballa

4,3

Evolució capacitat de decidir
85 %
% sobre pacients

15,1 %

% sobre organització

12,5 %

27,1 %

57,8 %

Augmentarà
Es mantindrà

No diferències per edat
L’exercici
professional

38,7 %

48,8 %

Disminuirà

L’exercici professional

Valoració del nivell de control sobre ...
2003
Les prescripcions farmacèutiques

7,6

8,2

Les tècniques, tecnologies o procediments a aplicar als seus pacients

6,9

7,9

Les consultes amb altres col·legues

6,7

7,3

Procediment d’ingrés, altes, derivacions o consultes

6,4

7,2

Els temps dedicat a cada cas o pacient

5,9

6,7

El seu horari de treball

5,2

5,6

El disseny de les prioritats i objectius de l’organització

3,7

4,6

pacients-organització
9%

10 %
Mai
A vegades
Sovint

23 %

Molt sovint

58 %

Disminució
del nivell
de control respecte l’any 2003
Visió
dels
professionals
Més nivell de control els professionals del sector hospitalari
sobre la professió ideal

Identificació del metge
Sector públic, AP i salut mental on més sovint ex
amb la seva professió

Valoració del grau de satisfacció i importància de diferents
factors en el desenvolupament de l’activitat

Creu que l’opinió pública té una bona imatge dels metges?
Sí

Satisfacció

Importància

No

L’especialitat triada

7,9
8,8

El desenvolupament professional assolit

7,0
8,3

La seguretat de la seva situació laboral

6,7
8,3

La dedicació horària

6,2
8,1

Les perspectives de promoció

5,5
6,7

El salari

5,1
8,0

La càrrega assistencial

5,1
8,2

La disponibilitat de temps i recursos per la formació continuada

4,9
8,1

Sí

25 %

% Global

74,9 %

% Pública

76,9 %

% Privada

Gràfics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

23,1 %

72,6 %

27,4 %

74,9 %

25,1 %

75 %
2017 | 2003
75 % | 49 %
25 % | 51 %

% Global
% Àmbit primària
% Àmbit hospitalari

Més satisfacció entre els majors de 65 anys. No diferències per gènere

25,1 %

No

L’exercici professional

83,9 %
74 %

16,1 %
26 %

Càrrecs de responsabilitat a la feina principal
Càrrec de direcció
% Global

8,9 %
14,5 %
4,0 %

% Homes
% Dones

Càrrec de coordinació
13,2 %
15,4 %
11,2 %

Menys en joves i dones
50 % consideren important accedir a llocs de responsabilitat
(57 % homes vs 45 % dones) (97 % creuen que cal mantenir activitat assistencial)

Els temes que més
preocupen dels
aspectes deontològics
són els relacionats
amb l’atenció al
final de vida.

9,4 57% 20 %
37%

Puntuació de la
importància de
fer formació
continuada.

Fan formació fora de
l’horari laboral

han d’assumir-ne el
finançament de la
formació

Tenen contractes
temporals (el 54 %
són menors de 36
anys).

Fitxa tècnica

Metges i metgesses
manifesten gairebé les
mateixes dificultats
per conciliar la feina
amb la vida personal i
familiar.

- Univers de l’estudi:
Tota la col·legiació,
excloent-ne els més
grans de 75 anys i
els nous col·legiats
de l’any de l’estudi.
- Metodologia:
Enquesta on line
amb qüestionari
estructurat i durada
de 15 a 25 minuts.
- Enquestes fetes: 672.
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Creant Oportunitats

Plans de Pensions i Fons d’Inversió

Invertir
sí és una
opció
des de
només

30 €

Planifiquem
junts el teu estalvi.

Informa-te’n a les nostres
oficines del Col·legi de Metges
o al 935 67 88 28.

Consulta a qualsevol de les nostres
oficines o a bbva.es la documentació
legal del Pla i del Fons. La inversió en
aquests productes implica un nivell de
risc en funció de les seves
característiques especí ques i dels
actius en què inverteix i no està
exempta de la possibilitat d’incórrer
en pèrdues sobre el capital invertit.

MÓN
PROFESSIONAL

En defensa de la
salut dels ciutadans
i del paper dels
professionals
Durant la seva llarga trajectòria, el Col·legi
de Metges de Barcelona sempre s’ha
caracteritzat per defensar els interessos
col·lectius de la pràctica mèdica i, alhora,
per vetllar per la bona pràctica de la
medicina i pel dret de les persones a la
protecció de la seva salut.

de Posició del CCMC amb recomanacions
adreçades als professionals per a una
prescripció eficaç i segura dels fàrmacs
opioides, publicat al maig, i el Quaderns de
la Bona Praxi sobre vacunes i la importància
i impacte sanitari de les immunitzacions,
editat a l’octubre.

En aquest sentit, diverses actuacions que
han tingut lloc aquest passat any 2018
abunden en aquesta idea, reconeguda als
Estatuts de la institució, de col·laborar en la
consecució del dret a la protecció de la salut
i lluitar per una regulació eficient, justa
i equitativa de l’assistència sanitària i de
l’exercici de la medicina, així com participar
en la defensa i la tutela dels interessos
generals de la població, contribuint de
manera continuada a l’assessorament
ciutadà en els temes relacionats amb la
promoció i la defensa de la salut.

Pel que fa a la defensa dels interessos de
la professió, destaca la reivindicació per
assolir l’equitat i la igualtat de metges i
metgesses, que es va concretar amb el
comunicat del Col·legi amb motiu del 8
de març, Dia Internacional de la Dona,
contra les desigualtats entre homes i dones
en l’àmbit sanitari, i amb l’assemblea
fundacional de l’associació Metgesses de
Catalunya, al novembre.

Són exemples d’aquestes funcions del
Col·legi el posicionament del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)
en defensa del dret a l’assistència sanitària
universal, presentat al març; el Document

Finalment, també cal recordar el millor
reconeixement i defensa professional del
col·lectiu, l’acte més important, des de fa
quinze anys, de tots els que fa el Col·legi:
els Premis a l’Excel·lència Professional,
que guardonen trajectòries basades en
el compromís, l’altruisme, la integritat i
l’excel·lència.

Jaume Sellarès
Vicepresident del CoMB
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Quinze anys dels Premis
a l’Excel·lència Professional
“L’excel·lència que aquí premiem suposa un exemple a seguir per a tots
aquells que estan en formació”, va recordar Jaume Padrós al lliurament
dels Premis a l’Excel·lència Professional 2018

Premis a l’Excel·lència 2018.

L’any 2018 es va celebrar el quinzè
aniversari de la primera edició dels Premis a
l’Excel·lència Professional, que va tenir lloc a
Sitges el 2004 coincidint amb el I Congrés de
la Professió Mèdica de Catalunya. D’aleshores
ençà, un total de 764 metges i 32 equips
assistencials han rebut aquest reconeixement,
que prové dels mateixos companys.
Els Premis a l’Excel·lència Professional
reconeixen valors del professionalisme
mèdic com l’honestedat, el compromís, el
lideratge, la integritat i l’altruisme. Cada
any, els premiats es decideixen a criteri
dels jurats constituïts per metges de
reconegut prestigi i guardonen diferents
categories: atenció hospitalària, atenció
primària, altres àmbits assistencials, recerca
biomèdica, educació mèdica, i humanitats,
cooperació i gestió. També, des de l’any
2011, es reconeix el lideratge i l’excel·lència
dels equips assistencials.
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El president del Col·legi de Metges de
Barcelona, Jaume Padrós, va recordar a la
cerimonia de 2018 que, amb aquest acte,
es premia “una excel·lència que suposa
un exemple a seguir per a tots aquells que
estan en formació”. Padrós no va ometre
el malestar i la preocupació que es viuen a
l’àmbit sanitari i va afirmar que només se
solucionaran quan s’emprenguin “canvis
profunds en el model assistencial del
nostre sistema sanitari, públic i privat, i
en els models organitzatius”. “La sanitat
mereix l’atenció prioritària perquè és una
qüestió de país”, va concloure.
L’acte de lliurament dels Premis, conduït
per la periodista Montse Jené, va començar
amb un breu parlament de la vocal de
la Junta del CoMB, Mònica Botta, qui
va destacar que aquest acte serveix per
homenatjar “aquells de qui ens sentim
orgullosos d’estar al seu costat”. Tot

seguit, Oriol Mitjà, metge investigador en
malalties infeccioses de l’Institut de Salut
Global de Barcelona (ISGlobal), i Beca Bada
l’any 2009, va parlar sobre la lluita contra
les malalties tropicals desateses, i va posar
com a exemple la seva recerca contra el
pian a l’illa de Lihir (Papua Nova Guinea).
La vicepresidenta del Col·legi, Elvira Bisbe,
va introduir el lliurament “d’uns guardons
on es premia el professionalisme i els seus
valors”. El secretari de la Junta del CoMB,
Gustavo Tolchinsky, va llegir l’acta de
concessió dels premis i, seguidament, es
va produir el lliurament dels guardons, a
mans de Jaume Padrós, Elvira Bisbe i el
vicepresident del CoMB, Jaume Sellarès. El
dermatòleg Xavier Sierra va fer un discurs
en nom dels premiats, i, com a cloenda,
l’escriptor Quim Monzó va fer una breu
conferència sobre la relació entre les
malalties i els escriptors.

Reconeguts amb els Premis a l’Excel·lència 2004-2018

equips assistencials

metges

Metges premiats el 2018
Joseba Achotegui Loizate
Teresa Badia Farré
Carme Baliellas Comellas
María Enriqueta Barrera Álvarez
Jordi Bechini Bernad
Raquel Benavent Boladeras
Oriol Bestard Matamoros
Eulàlia Borrell Thió
Maria Carme Brugat Perals
Josep Caritg Bosch
Elena Carreras Moratonas
Ramon Casas More
Inés Castelló Almazán
Joan-Artur Caylà Buqueras
Xavier Corbella Virós
Xavier Costa Tadeo
Alfonso Fadeuilhe Fadeuilhe
Gloria Fernández Esparrach
Joan Carles Garcia Pagan
Maria Rosa Güell Rous

Josep Maria Haro Abad
Zoe Herreras Pérez
Marco Inzitari
Maria Antonia Lizarraga Dallo
Carles Llor Vilà
Josep M. Martí Tutusaus
Josep Martí Valls
Josep Martínez Ramírez
Dídac Mauricio Puente
Anna Oliveras Serrano
Carme Oliveras Turón
Rafel Pérez Vidal
Judit Pertíñez Mena
Andrés Prat Marín
Daniel Prieto Alhambra
Lluïsa Puig Bausili
Miquel Rodríguez Acon
Alfonso Rodríguez Baeza
Isabel Roig Grau
Ramón Ros Vallverdú

Neus Saiz Antón
Josep Maria Segura Noguera
Xavier Sierra Valentí
Rafael Simó Canonge
Maria Dolores Solé Gómez
Francesc Solé Sancho
Enric Subirats Bayego
Ramon Torné Escasany
Núria Vallcorba Plana
Marta Valls Esteve
Judith Xirgu Cortacans

Equips Assistencials
EAP Ronda Prim de Mataró
Equips Sanitaris dels Centres Penitenciaris
Servei de Medicina de la Reproducció Hospital
Universitari Dexeus
Servei d’Oncologia Fundació Althaia
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ANNA CARRERES | Vocal de la Junta de Govern
SÒNIA MIRAVET | Vicesecretària de la Junta de Govern
ANTONI TRILLA | Vocal de la Junta de Govern

Recomanacions per a
una prescripció eficaç
i segura dels fàrmacs
opioides

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer
públic, el maig de 2018, un Document de Posició amb recomanacions
adreçades als professionals per facilitar l’ús adequat dels fàrmacs
opioides i prevenir així possibles casos d’abús o addicció.
En el document “El dolor i els fàrmacs opioides majors: prevenint
problemes potencials” s’assenyala que els opioides són analgèsics
molt eficaços per al tractament del dolor, però no estan exempts
d’efectes secundaris. S’han de prescriure amb especial cura, amb un
control estricte i només en els casos indicats.
L’addicció és un dels efectes secundaris que més preocupen en
el cas dels anomenats opioides majors. A mitjans anys noranta,
va començar als Estats Units l’anomenada crisi epidèmica dels
opioides, intensificada en la darrera dècada. El 2018, l’Organització
de les Nacions Unides (ONU) va cridar l’atenció del món en relació
amb aquest greu problema de salut pública. Malgrat que a la Unió
Europea les xifres no arriben a les dels Estats Units, la prescripció ha
augmentat entre 2008 i 2015 en un 84 % i cal estar alerta i per aquest
motiu es fan una sèrie de recomanacions.
Al document, que va comptar amb la participació i el consens de vuit
societats científiques, s’assenyala que per garantir un bon ús dels
fàrmacs opioides és important seguir les indicacions i recomanacions
de les societats científiques i de les agències reguladores del
medicament. Quan es prescriuen opioides, s’ha d’informar sempre
clarament el pacient i els familiars dels beneficis esperats, dels
possibles efectes secundaris i del risc d’addicció. No s’ha de tenir por
a l’hora de prescriure’ls, però en cap moment s’hi ha de perdre el
respecte.

Document de Posició
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MAGDA CAMPINS | Vocal de la Junta de Govern
ANTONI TRILLA | Vocal de la Junta de Govern

La seguretat
i beneficis
de les vacunes

Els metges i la resta de professionals sanitaris són fonamentals
per reforçar la percepció pública sobre la seguretat de les vacunes
i els seus grans beneficis i per consolidar i millorar l’elevat grau
d’acceptació que tenen a Catalunya. També per combatre les actituds
indecises i les reticències de determinats sectors de la població.
Per incidir sobre la importància de les vacunes el Col·legi de
Metges de Barcelona va publicar, l’octubre de 2018, un nou
exemplar de la col·lecció Quaderns de la Bona Praxi (QBP)
amb el títol “Vacunes. Importància i impacte sanitari de les
immunitzacions”. El nou quadern ofereix informació actualitzada
als professionals sobre quina és la situació actual a Catalunya pel
que fa a les vacunes (calendari, finançament públic, vacunació
a l’escola, etc.) i dedica un dels apartats a recordar com, gràcies
a la vacunació, s’aconsegueix assolir la immunitat individual
i col·lectiva davant de malalties que, altrament, provocarien
elevades xifres de mortalitat.
El quadern també enumera els drets i deures dels professionals,
dels ciutadans i de l’administració pública en relació amb el procés
de vacunació i recorda que el dret a la protecció de la salut està
reconegut a la Constitució Espanyola (article 43).

Les vacunes funcionen
D’altra banda, l’abril de 2018, amb motiu de la Setmana Mundial
de la Immunització, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) va subscriure el manifest “Protegits col·lectivament:
#Les vacunen funcionen”, juntament amb els Consells de
Col·legis de Catalunya d’Infermeres i Infermers, de Farmacèutics i
d’Odontòlegs.

Document de Posició

ÀNGELS ESCORSELL | Vocal de la Junta de Govern

Contra les desigualtats
entre homes i dones en
l’àmbit sanitari

En defensa
del dret
a l’assistència
sanitària
universal

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va fer públic, el mes de
març, un posicionament per expressar el
seu desacord davant la interposició d’un
recurs d’inconstitucionalitat per part del
Govern de l’Estat contra la Llei 9/2017, de
27 de juny, d’universalització de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà
del Servei Català de la Salut.

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional
de la Dona, el Col·legi va fer públic
un comunicat on ens sumàvem a les
reivindicacions dels diferents col·lectius,
associacions i sindicats en relació amb
la necessitat urgent de posar fi a les
desigualtats entre homes i dones. Aquestes
desigualtats també estan presents en el
col·lectiu mèdic, on les metgesses encara
tenen moltes més dificultats que els
metges per desenvolupar la seva carrera
professional i, en conseqüència, estan
infrarepresentades als llocs de decisió.
A finals del mateix mes de novembre,
el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya es va adherir també al manifest
unitari amb motiu del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència Envers

Associació Metgesses
de Catalunya

El CCMC ha manifestat en moltes ocasions
el seu compromís amb el dret de les
persones a la protecció de la salut i amb
l’assistència sanitària pública de caràcter
universal. Per tant, tenint en compte
aquesta responsabilitat i el compromís
amb els valors que fonamenten el sistema
sanitari públic, el CCMC observa amb
preocupació qualsevol mesura que vulneri
aquests valors i alhora pugui malmetre la
qualitat assistencial.

Al novembre es va celebrar, a la seu
col·legial, l’assemblea fundacional de
l’associació Metgesses de Catalunya,
que té entre els seus objectius treballar
activament per assolir l’equitat i la igualtat
de metges i metgesses en tots els aspectes
del seu desenvolupament professional,
oferir a les metgesses l’oportunitat de
compartir fòrums i debats, i promoure
l’apoderament de les metgesses i pacients
per treballar plegats cap a la igualtat i
l’equitat.

No es poden concebre els objectius de la
sanitat pública de promoció de la salut
col·lectiva i de vigilància i prevenció dels
problemes de salut sense la integració i
l’atenció dels col·lectius més vulnerables,
que alhora són els que tenen un risc més
alt d’emmalaltir. En conseqüència, els
metges de Catalunya donaran suport a les
propostes i iniciatives que tinguin com a
objectiu preservar el caràcter universal
de l’assistència sanitària al nostre país i
defensar els valors en què es fonamenta.

les Dones, centrat en la visibilització,
la sensibilització i la lluita contra les
violències sexuals..
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Els nous reptes
dels professionals
en l’àmbit assistencial

ÀMBIT
ASSISTENCIAL

Per tal de poder analitzar els nous reptes
professionals i vehicular les propostes de
millora dels diferents àmbits assistencials,
la Junta de Govern del CoMB s’ha distribuït
les tasques en quatre eixos d’actuació:
l’atenció primària, l’hospitalària, el
sociosanitari i el de la medicina privada.
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Tant els professionals d’hospitals com els
de l’atenció primària han mostrat durant
l’any 2018 el seu malestar respecte a les
condicions professionals i retributives.
La Junta de Govern ha reiterat també la
denúncia que manquen més recursos
humans i econòmics per fer viable i
sostenible el sistema sanitari a Catalunya.
Els professionals de l’atenció primària van
posar fi a les seves mobilitzacions a finals
de novembre amb un acord signat amb
l’Institut Català de la Salut (ICS). Esperem
que aquests acords es desenvolupin i
comportin canvis reals que millorin el
malestar del col·lectiu.
Els professionals d’hospitals concertats
també es van mobilitzar en el mateix
sentit i van aconseguir un acord a principis
de 2019, en el qual per primera vegada es
reconeix la necessitat d’un espai propi de
negociació per als metges.
Un altre dels àmbits d’actuació de la Junta
ha estat el de l’atenció sociosanitària. Els
seus professionals van plantejar en la
Sisena Jornada de Debat, els nous reptes
que han d’afrontar i van deixar clar que cal
una coordinació més fluïda amb l’atenció
primària i hospitalària, i van destacar el seu
paper clau en el tractament de persones
amb patologies cròniques i complexes.

Els metges de la medicina privada han
obert el debat de com tractar la informació
clínica del pacient i l’impacte de la nova
normativa europea en matèria de protecció
de dades. Per tal de fer front a aquest canvi,
es va fer una jornada en la qual els metges
del sector van incidir per fer realitat un
nou paradigma en el qual el pacient és el
portador de la seva informació clínica i té
un paper actiu a l’hora de decidir quines
dades comparteix i com aquestes poden ser
d’accés segur entre els diferents centres.
De tota manera, per fer front als nous
reptes els metges de tots els àmbits
necessitem polítiques de conciliació de la
vida professional i personal, millorar els
instruments de gestió clínica i organitzativa
i un augment clar de la participació dels
facultatius en les decisions dels centres.
Finalment, cal destacar que el 2018 es van
generar dos Documents de Posició molt
importants: d’una banda el document
sobre “Principis i deures en l’exercici de la
Direcció Mèdica”, en el qual es defineixen els
aspectes ètics de les responsabilitats lligades
a l’exercici de la direcció mèdica i s’ofereixen
criteris de referència que poden ser útils en
situacions de conflicte. Per altra banda, es
va publicar el document sobre “L’assistència
a persones en situació de final de vida”, en
el qual es defensa que l’eventual regulació
de l’eutanàsia no ha de deixar de banda
la necessitat urgent de garantir l’atenció
pal·liativa integral a les persones que es
troben en situació de final de vida.
La Junta de Govern continuarà treballant
per millorar les condicions dels professionals
dels diferents àmbits assistencials.

Elvira Bisbe
Vicepresidenta del CoMB

Àmbit assistencial

Membres de la Junta de Govern a les diferents àrees d’actuació del Col·legi

Atenció Primària

Jaume Sellarès
Sònia Miravet
Lluís Esteve

Josep Maria Benet
Eulàlia Ruiz
Ylenia Garcia

Hospitals

Elvira Bisbe
Gustavo A. Tolchinsky
Antoni Trilla
Magda Campins
Anna Carreres
Mireia Puig

Pere Torner
Iolanda Jordan
Francesc Bas-Cutrina
Àngels Escorsell
Antonio Roman
Mònica Botta

Sociosanitari

Medicina Privada

Anna Olivé

Pere Torner
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L’assistència a persones
en situació de final de vida
El Col·legi defensa en un document que una eventual regulació de
l’eutanàsia ha d’anar acompanyada de l’equitat en l’accés a l’atenció
pal·liativa integral

Davant d’una eventual regulació de
l’eutanàsia a l’Estat espanyol, el Col·legi
de Metges de Barcelona va aprovar
l’any 2018 el Document de Posició sobre
“L’assistència a persones en situació de
final de vida”, en el qual defensa que,
en paral·lel a aquest debat, s’hauria de
garantir a tot l’Estat l’atenció pal·liativa
integral a les persones que es troben en
situació de final de vida, condició que en
aquests moments no es compleix.
Al document es concreten cinc conclusions
que centren la posició del CoMB:

1.	El debat sobre l’eventual regulació

i despenalització de l’eutanàsia no
és únicament mèdic, sinó social,
ètic i polític. Per tant, correspon a la
societat concretar-lo a través dels seus
representants democràtics.

2.	La regulació hauria de ser garantista

de drets i proporcionar seguretat
jurídica a tots els implicats. Hauria de
tenir en compte el dret a l’objecció
de consciència dels professionals
sanitaris, així com la participació de
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metges assistencials al si dels comitès o
òrgans que hagin de prendre decisions
respecte a les peticions d’ajut a morir.

3.	Amb independència de l’orientació

que els legisladors vulguin donar al
reconeixement del dret a l’autonomia
del pacient en situació terminal o de
greu discapacitat, és imprescindible
que aquesta iniciativa també suposi
un impuls i abordatge de l’accés dels
pacients que es troben en un procés
de final de vida a una atenció integral
pal·liativa de qualitat i digna, des d’una
perspectiva de recursos materials,
humans i assegurant l’equitat en l’accés.

4.	Catalunya ha desplegat un sistema

d’atenció als malalts terminals
oncològics que ha comptat amb el
lideratge dels professionals sanitaris i
ha esdevingut un model de reconegut
prestigi i referència mundial en aquest
àmbit, segons l’OMS. Malgrat que
algunes comunitats autònomes també
han desplegat el mateix model, encara
hi ha molta població al conjunt de
l’Estat espanyol que no se’n beneficia.

5.	La prioritat en aquests moments

també s’ha de centrar a donar
una resposta adequada per a les
persones amb malalties avançades
no oncològiques en situació de final
de vida. Per tant, els poders públics
i els responsables d’institucions
i organitzacions sanitàries i
assistencials haurien de prioritzar
recursos econòmics i formatius per
fer-ho possible. Igualment, el conjunt
d’organitzacions professionals han
d’incentivar que se situï com a eix
prioritari de la formació específica
(incloent-hi els aspectes bioètics i de
gestió) per assolir una atenció de final
de vida de qualitat.

Autors del document
Josep Terés (coordinador),
Xavier Busquets, Lluís Cabré,
Jordi Craven-Bartle,
Montserrat Espier, Benito Fontecha,
Esther Limón, Mercedes Martínez,
Anna Olivé, Jaume Padrós, Montserrat
Perelló i Gustavo Tolchinksy.

El suport a les reivindicacions
dels metges d’atenció primària

L’any 2018 va cristal·litzar el malestar dels metges de l’àmbit de
l’atenció primària, que des del Col·legi de Metges de Barcelona
fa temps que constatem i denunciem. Es va fer evident que la
situació de dèficit de professionals, sobresaturació de les consultes,
manca d’autonomia organitzativa i baixes retribucions generava
un ampli descontentament. Aquesta insatisfacció fou vehiculada
pel sindicat Metges de Catalunya per convocar una vaga que va fer
palès el malestar dels metges del sector.
L’atenció primària és sens dubte un dels àmbits que pateix més
tensió del sistema sanitari, ja que a l’esmentada precarietat
laboral dels professionals s’hi afegeix una forta càrrega de tasques
burocràtiques que va en detriment de l’assistència, i s’hi suma un
augment dels pacients d’edat avançada amb major complexitat i
amb elevada prevalença de patologia crònica i social.
L’acord signat amb el Departament de Salut al novembre va suposar
un alleujament d’aquesta realitat. El dèficit de 250 professionals
de medicina de família s’està aconseguint pal·liar parcialment, al
llarg d’aquest 2019, amb la contractació de 122 professionals nous,
i gràcies a la bona predisposició dels equips ja existents, que han
assumit més pacients i han augmentat l’horari assistencial o bé
han endarrerit la jubilació. Així mateix, s’han augmentat el temps
per pacient, les retribucions i es fomentarà l’estabilitat laboral amb
places tretes a concurs.

La resolució d’aquest conflicte requereix una injecció de recursos
econòmics per millorar equipaments i tecnologia que permeti
avançar cap a la innovació i la millora resolutiva. També cal apostar
per formes organitzatives contrastades basades en l’autonomia
de gestió. Aquests nous models de gestió clínica impliquen que
la capacitat d’organització i decisió es traslladi als professionals i
millorin els resultats i la satisfacció. Les entitats de base associativa
en són un bon exemple a Catalunya, amb grans resultats i
satisfacció tant dels professionals com dels usuaris.
Un altre aspecte que al CoMB considerem molt significatiu és fer
una aposta per la conciliació, que afecta molt especialment l’àmbit
de la primària. S’ha de resoldre el greu problema de la manca de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels professionals,
que afecta fonamentalment els metges més joves en una
col·legiació que cada vegada està més feminitzada. El teletreball,
la reducció de les extenses jornades de treball i l’augment de la
flexibilitat a la feina són deures inexcusables.
La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona continuarà
donant suport als metges d’atenció primària, sent altaveu de
les seves reivindicacions, supervisant l’aplicació de les millores
pactades i treballant per aconseguir posicionar l’atenció primària al
lloc que li pertoca.
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Els metges i metgesses d’hospital
reclamen més participació en la presa
de decisions dels centres
La millora retributiva i de les polítiques de conciliació de la vida professional i personal, és
indispensable per retenir professionals als centres sanitaris

Els metges d’hospital han manifestat
reiteradament al llarg de l’any 2018 el seu
malestar per les condicions professionals,
laborals i retributives, així com per aspectes
que fan referència a la càrrega i a la qualitat
assistencial. L’Estudi de la Professió,
elaborat pel CoMB, confirma que aspectes
com el salari i les condicions laborals en
general, les perspectives de promoció, la
dedicació horària, la càrrega assistencial
i la manca de temps i de recursos per fer
formació continuada són els factors que més
insatisfacció causen entre els professionals
quan desenvolupen la seva activitat, amb
indicadors més alts que la mitjana en l’àmbit
hospitalari.
Aquest malestar va cristal·litzar, el mes
de novembre, en una vaga dels metges
d’hospital del sector concertat. Malgrat
que la coincidència d’aquesta mobilització
amb la dels companys de l’atenció primària
potser va restar-li ressò, la protesta va servir
per posar sobre la taula les reivindicacions
dels metges i metgesses d’hospital. Els
representants dels metges van denunciar
que les demandes del personal mèdic havien
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estat excloses del segon conveni col·lectiu
del Sistema Sanitari Integral d’Utilització
Pública de Catalunya (SISCAT), signat pocs
dies abans. Es va tornar a convocar una
segona aturada del sector concertat, del 18
al 22 de febrer de 2019, que, finalment, va
ser desconvocada, ja que es va arribar a un
acord amb les patronals.
Un dels aspectes més valorats de l’acord és
que, per primera vegada, es reconeix un espai
propi de negociació dels metges. Aquest
espai es concreta en una comissió bilateral
que haurà de tractar el paper de les juntes
facultatives, amb eleccions democràtiques
i funcions que permetin una participació
mèdica amb molt més pes en les decisions
de cada centre. En aquest pacte, també
s’hi inclouen mesures favorables per als
facultatius que havien estat excloses del
conveni col·lectiu del SISCAT, com, per
exemple, més temps per a l’atenció dels
pacients i per a la formació i la recerca,
l’eliminació de la retallada salarial del 5 %
als metges residents i aspectes importants
relacionats amb la igualtat i la conciliació.
La manca de professionals, sobretot

en algunes comarques i especialitats
concretes, com les de pediatria i
anestesiologia, ha estat un altre dels
debats que van emergir amb força el
2018. Qualsevol intent de resoldre
aquesta situació passa per una reflexió
profunda per part dels professionals, de
les organitzacions i de l’Administració
per tal de planificar i pensar models
d’organització i de funcionament dels
centres sanitaris que permetin que els
pacients estiguin més ben atesos i que els
professionals puguin desenvolupar millor
la seva professió.
També caldria enfocar adequadament el
problema de la manca d’atractiu a l’hora
d’atreure professionals cap a centres
comarcals i retenir els professionals que
hi treballen. Sense cap mena de dubte, si
es milloressin les condicions retributives
i si s’aprofundís en els models de
conciliació de la vida professional
i personal, molts d’aquests centres
millorarien el seu atractiu a l’hora de
retenir talent.

Principis i deures en l’exercici
de la Direcció Mèdica
El CCMC publica un document per guiar des del vessant ètic i professional
l’exercici del metge que desenvolupa tasques de direcció mèdica

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va organitzar, el juny
de 2018, una jornada sota el títol “La
direcció mèdica als centres hospitalaris de
Catalunya”. L’acte va esdevenir un punt
de trobada entre els professionals del
sector per compartir reflexions, tant sobre
el paper de la direcció mèdica als centres
hospitalaris com sobre els aspectes ètics i
professionals de la seva funció.
En el decurs de la sessió es va presentar
i debatre la proposta de Document de
Posició del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC) “Principis i deures
en l’exercici de la Direcció Mèdica dels
hospitals i centres sanitaris”, coordinat pel
director mèdic de l’Hospital Clínic, Antoni
Castells. El document neix de la proposta
d’un grup de metges que van participar als
debats del 3r Congrés de la Professió Mèdica
de Catalunya, celebrat a Girona el novembre
de 2016, en els quals es va incidir que calia
disposar d’una definició dels aspectes ètics
de les responsabilitats lligades a l’exercici

del càrrec de la direcció mèdica, així com
d’uns criteris de referència que puguin ser
útils en situacions de conflicte.

24 principis i deures
El document defineix 24 principis i deures de
la Direcció Mèdica que es projecten en tres
blocs: envers les persones malaltes, envers
els professionals, i envers la institució i el seu
entorn social. La llista d’aquests 24 principis
és àmplia i diversa i, entre d’altres aspectes,
es poden assenyalar els següents:
•

Garantir la qualitat assistencial.

•	Vetllar per l’adequada pràctica mèdica
i per l’estricte compliment del Codi de
Deontologia.
•	Prevenir i resoldre conflictes
professionals entre facultatius.
•	Promoure la participació i la implicació
del metge en la gestió clínica i afavorir

la interacció i les sinergies amb altres
centres sanitaris.
•	La direcció mèdica també ha de
sol·licitar a les autoritats sanitàries
els recursos necessaris per garantir la
qualitat assistencial que proporciona el
centre a la societat.

Autors del Document de Posició
“Principis i deures en l’exercici
de la Direcció Mèdica”
Antoni Castells (coordinador) Hospital
Clínic; María José Abadías, Hospital
Universitari Arnau de Vilanova; Elena
Álvarez, Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta; Elvira Bisbe, Col·legi de Metges
de Barcelona (CoMB); Lluís Esteve, CoMB;
Josep Mercadé, Hospital del Vendrell;
Màrius Petit, Hospital El Pilar; Noemí Pou,
Hospital Clínic; Alessandro Sionis, Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau; Marc Soler,
CoMB; Josep Terés, CoMB, i Agustín Urrutia,
Hospital Germans Trias.

Elvira Bisbe, Beatriu Bayés, Manel del Castillo, Mònica Botta i Noemí Pou en la jornada sobre la direcció mèdica
als centres hospitalaris de Catalunya.
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Els nous reptes
en l’atenció sociosanitària
La Jornada de Debat anual deixa palès que cal augmentar el nombre de
professionals i les unitats docents de geriatria

Sisena Jornada de Debat de l’Àmbit Sociosanitari.

A la sisena Jornada de Debat de l’Àmbit Sociosanitari, “Nous reptes
en l’atenció sociosanitària”, celebrada el 10 de maig de 2018, la
directora de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Neus Sáiz, va
avaluar l’evolució de l’activitat dels centres sociosanitaris (CSS) en
els darrers 30 anys. Sáiz va concloure que queda molt camí per fer i
que serà fonamental la resiliència.
Per altra banda, el director assistencial de Recerca i Docència del
Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari, ens parlà del lideratge en
l’atenció intermèdia, tant des de fora, fonamental en les transicions,
com des de dintre dels equips, fent èmfasi sobre l’assertivitat, la
comunicació i l’apoderament dels professionals, en la mesura que
els metges estan preparats per compartir i cedir lideratges.
La infermera geriàtrica, Íngrid Bullich, va tractar la valoració de la
complexitat als CSS, tot qüestionant si la valoració ha de ser igual
a tots els àmbits, i si hi ha prou infermeres, prou formació i prou
suport, tenint en compte que la complexitat està determinada per
la clínica, el suport social i el sistema.
Finalment, el director del Programa de Prevenció i Atenció a
la Cronicitat i director del Pla Director Sociosanitari, Sebastià
Santaeugènia, va cloure la Jornada tot reflexionant sobre els
canvis demogràfics (envelliment de la població i jubilació dels
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pares de la geriatria), i sobre la necessitat d’augmentar el nombre
de professionals de coneixement ampli (MI, geriatria i família).
Santaeugènia va destacar que caldran més unitats docents en
geriatria i més formació de pregrau. Això implicarà un repartiment
de recursos sobre la base de l’esforç, ajustar els recursos al territori
amb diferents indicadors segons el perfil i destacar el paper
fonamental de l’atenció intermèdia com a element clau en el futur
tractament de persones amb patologies cròniques i complexes.

L’assistència a persones en situació de final de vida
La Junta de Govern va aprovar el Document de Posició sobre
“L’assistència a persones en situació de final de vida”, el mes de juny,
redactat finalment pel president de la Comissió de Deontologia
del CoMB, Josep Terés, amb qui van col·laborar diferents experts,
també de la Secció de Metges de l’Àmbit Sociosanitari del CoMB. Al
document es destaca la importància de l’atenció integral, integrada
i digna al final de la vida, amb especial incidència en la necessitat
de planificar decisions anticipadament, amb el pacient i la família,
i de respectar, sempre que sigui possible, els seus desitjos. A més,
es reclama als poders públics i als responsables d’institucions i
organitzacions sanitàries i assistencials que prioritzin recursos
econòmics i formatius per fer-ho possible.

En defensa dels professionals del sector
de la medicina privada

L’any 2018, el Col·legi ha estat sotmès a la
tramitació i la resolució (febrer de 2019)
d’un expedient de l’Autoritat Catalana
de la Competència (ACCO) per accions
de la Secció d’Assegurança Lliure que,
presumptament, han pogut interferir en
la lliure competència en el sector de les
entitats d’assegurança mèdica. El CoMB
ha estat des de sempre una institució
àmpliament coneixedora del pes i de la
importància que aquest sector aporta,
a diferents nivells, al benestar dels
ciutadans, al PIB sanitari, a la satisfacció
dels professionals i al manteniment del
prestigi de la sanitat catalana, i del fet que
quasi un terç de la població a la província de
Barcelona hi confiï any rere any.
No podem evitar lamentar la visió que
l’ACCO dona també de l’actuació del CoMB,
en contraposició no sols de l’opinió pròpia
del COMB sinó dels agents econòmics
implicats, que en aquest sentit s’han
manifestat àmpliament. La mateixa ACCO
ha reconegut, paradoxalment, que els
metges són l’última baula i la part més dèbil
d’aquest sector.
Farem tots els esforços per tal que es revoqui
la decisió sancionadora de l’ACCO, i seguirem
reivindicant, dins la legalitat i de les regles de
mercat, una més favorable posició del metges
davant les entitats asseguradores i els centres
hospitalaris emergents.

Per altra banda, el mes de maig va tenir
lloc a la seu del Col·legi un debat sobre
la informació clínica, amb el suport de
l’Assessoria Jurídica del CoMB. Va ser un
acte amb una àmplia representació del
sector, on es varen definir aquells aspectes
que, com a mínim, s’han de complir
respecte a la informació i la documentació
clínica. En resum, aquests serien els
diferents aspectes que cal considerar:

1. 	
Compartir informació clínica
homogènia entre organitzacions
de salut, pacients i professionals
degudament autoritzats, mitjançant
un espai de col·laboració que
faciliti una millora continuada de
l’assistència.

2. 	Seguretat dels sistemes d’informació,
de manera que permetin assegurar la
continuïtat assistencial del pacient.

3. 	Estandarditzar l’estructura dels
documents clínics.

4. 	Terminologia clínica per codificar
els informes mèdics utilitzant
multilingües estàndards.

5. 	Custodi segur per emmagatzemar
i custodiar documents clínics
aplicant les normes de seguretat i
confidencialitat establertes.

6.	 Generació d’alertes i orientacions
amb el propòsit d’evitar incidències
i de fer més àgil i segura la pràctica
clínica dels professionals.

7. Accessibilitat a la informació clínica
des de qualsevol punt d’assistència
al pacient, fins i tot mitjançant
dispositius mòbils.

8. 	Els sistemes que permetin compartir
la informació clínica contribueixen a
evitar la duplicació de costos, ja que
estalvien les repeticions de proves que
ja s’han fet anteriorment.
També es va informar de la nova
reglamentació Europea de protecció
de dades, aspecte en el qual el Col·legi
ofereix l’assessorament necessari i
personalitzat per tal de complir aquesta
nova normativa.
A l’últim, cal assenyalar que, durant
l’any 2018, Ramon Torné va comunicar
la decisió de no continuar al front
de la Secció d’Assegurança Lliure. El
passat mes de desembre es va celebrar
la darrera reunió de la Junta Gestora
de la Secció, on tots els membres van
agrair públicament la seva excel·lent i
compromesa labor com a president de
la Secció i com a membre de la Junta de
Govern del CoMB.
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Renovació de la Comissió de Deontologia
L’actualització del Codi de Deontologia a punt de ser lliurada al Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya

Un cop constituïda la nova Junta de
Govern del Col·legi resultant del procés
electoral, es va endegar el procés de
renovació de la Comissió de Deontologia,
d’acord amb els estatuts. En la reunió
ordinària del dia 8 de març, el president
de la Junta de Govern, Jaume Padrós, es
va acomiadar dels membres cessants de
la Comissió i va agrair-los la dedicació,
l’esforç i la col·laboració prestats durant
els darrers quatre anys, i va manifestar la
seva satisfacció i la de la Junta de Govern
per la quantitat i la qualitat de la feina
feta. Després que la Junta de Govern
fes la proposta de composició de la nova
Comissió i que el 22 de març l’Assemblea
de Compromissaris l’aprovés, es va
constituir en la reunió ordinària del dia
12 d’abril, on es van elegir el president,
Josep Terés, i el secretari, Arkaitz Imaz. La
nova Comissió consta de 27 membres, 14
dels quals ja ho eren de l’anterior, i així es
compleix amb escreix el percentatge de
renovació (mínim d’un terç) reglamentari.
En el decurs de l’any 2018, la Comissió de
Deontologia del CoMB ha celebrat nou
reunions ordinàries on ha debatut sobre
16 temes, relacionats amb la bioètica i la
deontologia, ja sigui arran de consultes
rebudes, de notícies a la premsa, de casos
coneguts o d’iniciatives dels mateixos

membres de la Comissió. Alguns d’aquests
temes han generat escrits de resposta o
notes de la Comissió. També ha debatut
sobre tres expedients informatius i ha
conegut, debatut i informat sobre dos
expedients disciplinaris.

Comissió ad hoc

La Comissió redactora que va nomenar el
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
ha mantingut diverses reunions presencials
i ha continuat treballant on line. Ha elaborat
el document que incorpora les propostes
recollides durant tot el procés amb les
corresponents justificacions. El document
resta pendent de ser lliurat al CCMC per
ser aprovat i poder seguir el procediment
establert legalment.

Com a resposta a l’anunci de la decisió
d’algunes de les persones empresonades
arran dels fets del primer d’octubre a
Catalunya d’iniciar una vaga de fam, el CoMB
va crear una comissió amb l’objectiu de donar
suport institucional als professionals dels
equips mèdics penitenciaris encarregats de
vetllar per la salut i, alhora, per l’autonomia
dels presos. Aquesta comissió va ser presidida
pel president de la Comissió de Deontologia
del CoMB i participada per quatre membres
més de la mateixa comissió, a més de
membres de la Junta de Govern i d’experts
en nutrició, endocrinologia, cures intensives,
filosofia i dret externs al Col·legi. Els doctors
Josep Terés i Lluís Cabré van comparèixer
en diversos mitjans de comunicació com a
portaveus d’aquesta comissió.

Documents de Posició

Participació en actes acadèmics

Entre els documents elaborats o participats
per la Comissió o per membres d’aquesta,
cal destacar el Document de Posició del
CoMB sobre “L’assistència a persones en
situació de final de vida” i el Document de
Posició del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya sobre “Principis i deures
en l’exercici de la Direcció Mèdica dels
hospitals i centres sanitaris”.

Els doctors Bernabé Robles, Josep Antoni
Blanco, Rosa Servent, Josep Terés i Lluís
Cabré, membres de la Comissió, han
col·laborat en actes acadèmics, comissions
o jornades organitzats o bé pel mateix
Col·legi, o bé per altres institucions com
l’oficina del Síndic de Greuges, l’Institut
Borja de Bioètica o la Fundació Mutuam
Conviure.

Procés d’actualització del Codi
de Deontologia

La nova Comissió de
Deontologia del CoMB.
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Control de l’exercici:
vetllar per la bona praxi mèdica
Una les funcions essencials del Col·legi consisteix en actuar com a garant
de la protecció de la salut dels ciutadans

Per garantir que l’exercici professional
s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les
bones pràctiques, la Junta de Govern inicia i
resol procediments que poden tenir l’origen
en una denúncia rebuda per un usuari o
company de professió, per petició raonada
d’un altre òrgan o per una actuació d’ofici.
Així, i per tal de conèixer les circumstàncies
del cas concret i avaluar el tipus de
procediment que haurà de seguir-se, la
Junta acorda l’obertura d’un expedient
d’informació reservada, la resolució del
qual pot constituir l’arxiu perquè els fets no
són constitutius d’infracció de les normes
deontològiques o professionals, o l’arxiu
amb recomanacions en els supòsits en
què els fets no són constitutius d’infracció
deontològica o professional, si bé l’actuació
professional del metge, des del punt de
vista de la Institució, podria ser millorable.
El 2018, dels 315 expedients tramitats
(144 iniciats durant l’any), s’han acordat
172 resolucions, de les quals 167 han
suposat l’arxiu de l’expedient perquè no
quedava acreditada la comissió de cap
infracció i en 5 casos s’ha resolt també

amb l’arxiu, si bé s’ha considerat oportuna
la possibilitat d’adreçar recomanacions
al professional. Així mateix, s’han
tramitat 10 expedients disciplinaris, 4
dels quals s’han incoat durant l’any i 4 es
troben en suspensió, atesa l’existència
d’un procés judicial pels mateixos fets.
Se n’han resolt 6, que han comportat
entre d’altres 1 sanció d’amonestació
i 3 inhabilitacions professionals per a
l’exercici, una de les quals per un període
de cinc anys a un col·legiat per haver
divulgat i dut a la pràctica amb pacients
oncològics l’anomenat Mètode Hamer.
Es dona la circumstància que l’any 1995
el mateix col·legiat ja va ser objecte d’una
altra inhabilitació del CoMB per fets
pràcticament idèntics per un període
de dos anys. La resolució del Col·legi va
ser ratificada judicialment pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en
aquella ocasió.
D’altra banda, i pel que fa al procediment
de mesures de control preventiu de
l’exercici, la Junta ha acordat mesures en
46 ocasions davant dels indicis de manca

de plena competència o capacitat per al
normal exercici de la professió. D’aquests
casos, en 37 ocasions s’han acordat mesures
terapèutiques i de tutela (contracte
terapèutic), en 2 ha estat necessari requerir
al professional que s’abstingui d’exercir
durant un temps determinat i en 4 ocasions
s’ha determinat la necessitat de fer un
dictamen amb l’objectiu de valorar la
competència i la capacitat del metge per a
l’exercici professional.
Aquestes mesures no tenen caràcter de
sanció i responen a la filosofia preventiva
de la Corporació en compliment de les
funcions que té atribuïdes de garantir
l’adequació de l’exercici professional a les
bones pràctiques, amb la potenciació dels
instruments necessaris per complir-les
que poden consistir en: requeriments al
metge d’abstenir-se de fer determinades
activitats, tècniques o procediments
professionals; de sotmetre’s a un reciclatge
formatiu específic; de millorar l’utillatge,
les instal·lacions o els protocols emprats; de
cessar en un determinat tipus de publicitat,
o altres de proporcionats.

Control de l’exercici professional

Resolucions acordades
Procediments en tràmit

Iniciats el 2018

Arxius

Mesures control preventiu (PAIMM)

Arxius amb recomanacions

Mesures terapèutiques i de tutela

Incoació expedient disciplinari

Requeriment d’abstenir-se
d’exercir temporalment

Amonestació

Dictàmens

Inhabilitació temporal

Arxiu per bona evolució
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Un pressupost amb marcat accent social
Ingressos del Col·legi Exercici 2018
(Sense Fons Social)

Despeses del Col·legi Exercici 2018
Despesa social
Massa salarial i professionals

11%
40 %
25%

10 %

64%

23 %
27 %

Participació quotes OMC,
comissions certificats
i impostos/IVA
Altres
Treballs externs 4 %
Arrendaments i cànons 5 %
Relacions institucionals 5 %
Reparació i conservació 3 %
Subministraments
i altres serveis 3 %

Quotes col·legials

Compres 1 %

Aportació Grup Med

Publicacions 1 %

Serveis, vendes i lloguers

Subvencions i aportacions / Primes
d'assegurances 1 %

El primer pressupost dissenyat per la
nova Junta de Govern per a la legislatura
2018-2022 va ser elaborat amb la voluntat
d’abordar tres eixos prioritaris: l’accent
social, la solidaritat i el professionalisme.
L’accent social, que es basa en la solidaritat
entre col·legiats, es plasma en tres àmbits:

1. L’abordatge dels problemes de salut
dels metges mitjançant el programa
PAIMM: malaltia mental, addiccions,
exercici professional saludable i ajuda
un company/deixa’t ajudar.

2. La promoció del benestar i la qualitat
de vida dels metges i llurs famílies a
través del Programa de Protecció Social,
amb una àmplia cartera de prestacions
d’atenció social i a la dependència,
conciliació de la vida professional i
personal, activitats formatives, ajuts
per viduïtat, orfenesa i defunció.

3. Les bonificacions i exempcions de
la quota col·legial als metges joves,
en situació de precarietat laboral, als
expatriats en activitats de cooperació, per
maternitat/paternitat, per incapacitat
temporal de durada superior a 90 dies, per
atur, per jubilació i honorífics.
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En l’àmbit professional, cal destacar com
a novetat la posada en marxa de l’Institut
de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)
i els 20 anys del PAIMM. També, les
iniciatives destinades a apropar el Col·legi
als col·legiats i a la millora permanent
de l’exercici professional i la seguretat
clínica, que es concreten en un seguit
d’iniciatives formatives, informatives i
de divulgació. S’han fet sessions sobre
responsabilitat professional mèdica i
seguretat clínica en hospitals i centres
d’atenció primària; orientació professional
al final del MIR i al metge jove; seminaris
de preparació per a la jubilació; sessions
sobre obligacions i responsabilitats dels
professionals relatives a documentació
clínica. Hi hagut també actes sobre
els aspectes medicolegals en atenció
primària, els fòrums d’emprenedoria i les
jornades de divulgació mèdica, així com
altres activitats de caire més social i de
reconeixement i trobades de professionals
a través de les seccions col·legials i les
juntes comarcals del Col·legi.

Quotes col·legials
En l’apartat de quotes col·legials és
significativa la reducció de la quota col·legial

del 50 % per als metges joves i per als
metges en situació de “precarietat laboral”,
i la bonificació total de la quota col·legial
en els supòsits de maternitat/paternitat
i d’incapacitat temporal de durada
superior a 90 dies. També el manteniment
de l’exempció de la quota col·legial per
als metges en atur, els expatriats en
activitats de cooperació, en jubilació i
honorífics. Aquesta partida ha evolucionat
lleugerament per sobre del pressupost, un
1,75 %, per un increment del nombre de
col·legiats respecte al pressupost.
Els ingressos procedents del Grup Med, que
corresponen a ingressos per comissions
i a ingressos per lloguers de les diferents
societats del Grup, mitjançant l’esforç
realitzat per aquestes societats s’ha
incrementat un 7,23%.
En resum, s’ha liquidat de forma
satisfactòria i positiva un pressupost
que ha permès protegir i acompanyar el
col·lectiu de col·legiats més vulnerable,
fomentar la solidaritat dels metges amb els
seus companys i afavorir la participació i
proximitat col·legial.

Serveis i solucions
col·legials

SERVEIS
COL·LEGIALS

A les diferents àrees del CoMB tenim
una àmplia experiència en l’atenció a les
necessitats dels metges. Des del Col·legi
es posa a disposició dels col·legiats tot un
seguit de serveis que poden ser necessaris
en àmbits com la Responsabilitat Civil
(RC), en la promoció de la salut dels metges
(PAIMM), en l’atenció i el suport a metges
en situacions de vulnerabilitat (Programa
de Protecció Social), l’atenció i l’orientació
als col·legiats i la formació.
Una de les fites remarcables de l’any ha estat
la signatura d’un conveni per a la creació
de la primera Càtedra de Responsabilitat
Professional Mèdica i Medicina Legal entre
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), el Col·legi de Metges de Barcelona, el
Grup Med i l’asseguradora Sham. Es tracta
d’una iniciativa pionera en el món acadèmic
nacional i internacional que neix amb
l’objectiu de promoure la docència, la recerca
i la formació en l’àmbit de la responsabilitat
mèdica i la difusió de pràctiques segures en
l’exercici professional.
El Programa d’Atenció al Metge Malalt
(PAIMM) ha celebrat el vintè aniversari
amb unes jornades internacionals que van
comptar amb la participació d’experts del
Regne Unit, Canadà, França, l’Uruguai
i l’Argentina a més de representants
de l’Administració, del CoMB, de
l’Organización Médica Colegial (OMC)
i de diversos col·legis d’àmbit estatal.
En aquestes sessions es van analitzar
quins són els reptes de futur a més de
fer una valoració d’aquests vint anys de
funcionament del programa.

Cal destacar que el 2018 també ha estat
un any de celebració per al Programa de
Protecció Social (PPS). Una dècada de
funcionament en què el Programa s’ha
convertit en un referent de confiança,
qualitat i eficiència per al col·lectiu mèdic
i els seus familiars. En aquests anys s’han
concedit 14.658 ajuts, serveis i prestacions
i s’han atès 2.269 persones.
La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC)
que ha gestionat més de 42.000 consultes
aquest any. Un altre dels serveis rellevants
és la tasca del Servei d’Ocupació, que ha
gestionat més de 1.300 ofertes de feina i ha
monitorat la situació laboral dels metges
per detectar situacions de precarietat i
buscar-hi solucions.
També hem de destacar el salt qualitatiu
que fa el Col·legi en dissenyar un nou
model formatiu, amb la creació de
l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge
(IFMiL), que vol ser referent per als
professionals de la salut.
Des del Col·legi, continuem treballant
per donar suport als col·legiats, perquè
desenvolupin la seva activitat professional
amb garanties i seguretat, amb una gran
varietat de serveis (jurídics, asseguradors,
financers, d’ocupació, etc.) i ajuts (per
a la cooperació, conciliació, precarietat
laboral, etc.), i amb cursos de formació que
cobreixen totes i cadascuna de les seves
necessitats professionals i personals.

Gustavo Tolchinsky
Secretari de la Junta de Govern
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JOSEP ARIMANY-MANSO | Director del Servei de Responsabilitat Professional. Director de l’Àrea de Praxi

El model català de responsabilitat
professional mèdica, capdavanter a Europa
Amb més de 26.300 assegurats ha esdevingut un model
de referència entre el col·lectiu sanitari

Signants del conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el CoMB i Sham per a la creació de la primera Càtedra
de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal.

El Servei de Responsabilitat Professional
(SRP) del CCMC, adscrit a l’Àrea de
Praxi del CoMB, s’encarrega, des de l’any
1986, de gestionar les reclamacions
que s’interposen contra els facultatius
assegurats a través de la pòlissa col·lectiva
de responsabilitat professional.
La companyia asseguradora delega en
l’SRP la gestió, la tramitació i la defensa
de totes les reclamacions, La qual cosa
permet oferir als col·legiats un tracte
personalitzat i directe per part de
personal altament especialitzat. El model
català de responsabilitat civil professional
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mèdica és únic i capdavanter a Europa
i, amb més de 26.300 assegurats, ha
esdevingut un model de cobertura i gestió
de la responsabilitat civil sanitària de
referència entre el col·lectiu sanitari.
La continuïtat d’aquest model va quedar
garantida fins al 2021 amb l’adjudicació, el
juliol del 2017, mitjançant concurs públic
CatSalut-CCMC, de la pòlissa col·lectiva
de responsabilitat civil professional a
Sham (Société Hospitalière d’Assurances
Mutuelles), mútua d’assegurances
especialista en l’assegurament i gestió de
riscos sanitaris.

Durant l’any 2018, el nombre de
reclamacions presentades s’ha
incrementat respecte al 2017, any
especialment baix quant a sinistres, i s’ha
situat en xifres similars a les dels anys
anteriors (Figura 1). Les reclamacions
extrajudicials, un 68 % del total, es
consoliden com el tipus més freqüent de
reclamació durant l’any 2018, i només
se n’han judicialitzat un 20 %. Continua
així la tendència iniciada l’any 2008 de
disminució dels litigis judicials, sobretot
de les denúncies penals, fet que és
positiu per als facultatius atès que només
una condemna en l’àmbit penal pot

1. Evolució dels sinistres de 2007 a 2018

Penals

Civils

2. Sinistres oberts durant el 2018

3. Tipus de resolucions dels sinistres
judicials durant el 2018
Civils
35 %

Extrajudicials
225
68 %

24 %

22 %

Penals
43
13 %

27 %
5%

15 %
3%

51

32

20

Absolució
Condemna
Acords

Un dels principals objectius de l’SRP és
de treballar perquè els pacients, els seus
familiars i els seus advocats confiïn en
el criteri del servei a l’hora de resoldre
les seves reclamacions i així allunyar els
facultatius dels jutjats i potenciar la gestió
extrajudicial. Cal destacar que continua
sent molt baix, especialment en els
procediments judicials, el percentatge
de casos en què s’estableix que ha existit
responsabilitat per part del metge. Durant
l’any, el 70 % dels assumptes penals s’han

55 %

14 %

Civils
64
19 %

comportar la inhabilitació professional
(Figura 2).

Penals

206 casos

resolt amb arxiu o sentència absolutòria i
les condemnes en l’àmbit civil únicament
representen un 22 % (Figura 3).

Càtedra de Responsabilitat
Professional Mèdica
i Medicina Legal
Per altra banda, el juny de 2018 es va
crear la nova Càtedra de Responsabilitat
Professional Mèdica i Medicina Legal,
adscrita a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB, Departament de
Psiquiatria i de Medicina Legal) i ubicada a
la unitat docent de l’Hospital Vall d’Hebron

34

7

9

2

17

34

Sobreseïment
Altres
Incomp. Jurisdicció

i a la seu del CoMB. L’objectiu principal de la
càtedra és promoure quatre pilars bàsics en
relació amb la responsabilitat professional
mèdica i la medicina legal: la docència, la
recerca, la transferència de coneixement i la
projecció a escala internacional.
La càtedra neix de la sinèrgia dels sectors
acadèmic, professional i assegurador i
representa la culminació del treball i de
l’experiència acumulats a l’Àrea de Praxi
del CoMB en l’àmbit de la recerca sobre
responsabilitat professional mèdica i seguretat
clínica, així com de la cultura de la gestió de
riscos sanitaris compartida amb Sham.
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JOSEP ARIMANY-MANSO | Director de l’Àrea de Praxi

MÀRIUS MORLANS | President del CEIC del CoMB

El reforçament
de la lluita contra les
agressions als metges

El Comitè Ètic
d’Investigació
Clínica aprova
tres projectes
de recerca

Expedients comunicats
per agressions

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC)
del CoMB avalua els aspectes ètics,
legals i metodològics de projectes de
recerca, amb l’excepció dels assajos clínics
amb medicaments i productes sanitaris. El
seu àmbit d’actuació comprèn les consultes
mèdiques el responsable sanitari de les quals
sigui un metge col·legiat al CoMB, així com el
mateix Col·legi de Metges de Barcelona.
Al llarg de l’any s’han avaluat i aprovat
tres projectes de recerca promoguts pel
Servei de Responsabilitat Professional
sobre la seguretat clínica i la responsabilitat
professional en oftalmologia, els aspectes
medicolegals en les residències geriàtriques
a Catalunya i el metge com a segona víctima
en els casos de reclamació per presumpta
responsabilitat professional per mala praxi.
Una de les tasques del CEIC és de vetllar
pel respecte dels drets de les persones que
són subjecte de la recerca, com la deguda
confidencialitat que garanteixi el tractament
anònim dels registres de dades.
El CEIC es va constituir la tardor de 2016
i està acreditat per la Direcció General
d’Ordenació Professional i Regulació
Sanitària. Està constituït per 10 membres,
entre professionals sanitaris i no sanitaris.

L’experiència de la Unitat Integral de
Prevenció de la Violència contra el Metge
(UIVCM) durant l’any 2018 ha evidenciat
que la reforma del Codi Penal que va entrar
en vigor el 2016 ha reforçat la lluita contra
les agressions al personal sanitari respecte
a determinats delictes, però també l’ha
debilitat quant a les conductes agressives
de caràcter lleu (les més nombroses), pel
fet d’haver despenalitzat infraccions com la
falta de respecte o de consideració envers el
personal de l’Administració Pública. Per això,
per tal de vetllar perquè els professionals
sanitaris puguin prestar els seus serveis en
condicions de seguretat i dins d’un marc de
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convivència pacífica i de mutu respecte, cal
que les autoritats sanitàries de Catalunya
impulsin una llei administrativa on es
recullin els drets i els deures dels usuaris, així
com també les sancions corresponents en cas
d’incompliment.
La UIVC ha tramitat el 2018 un total de 81
expedients per agressions a metges, 55 dels
quals han estat comunicats aquest mateix
any i 26 deriven d’anys anteriors. D’aquests
55, 8 eren amb agressió física sense danys
ni lesions greus. S’han fet 35 assistències a
col·legiats per compareixença al Jutjat i s’ha
exercit l’acusació particular en 16 judicis.

Projectes de recerca
aprovats pel CEIC
La seguretat clínica i la responsabilitat
professional en oftalmologia
Els aspectes medicolegals en les
residències geriàtriques a Catalunya
El metge como a segona víctima
en els casos de reclamació
per presumpta responsabilitat
professional per mala praxi
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EUGENI BRUGUERA | Director assistencial de la Clínica Galatea

20 anys de PAIMM
Un referent en l’atenció al metge malalt
Experts nacionals i internacionals van compartir experiències en les
jornades de celebració de les dues dècades del PAIMM

Durant el darrer any s’ha commemorat el vintè aniversari de
la creació del Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM). El
Col·legi va organitzar al novembre unes jornades internacionals
que van comptar amb la participació d’experts del Regne
Unit, Canadà, França, Uruguai i l’Argentina, representants de
l’Administració, del CoMB, de l’OMC i de diversos col·legis d’àmbit
estatal, com també bona part dels facultatius de la Clínica Galatea.
Durant les jornades es va revisar l’evolució, tant des de l’àmbit
assistencial com del control de la praxi, dels casos més complexos.
Amb força assistència de públic, s’analitzaren aquestes dues dècades
del Programa juntament amb els reptes de futur: la feminització de
la professió, la importància de la prevenció entre els més joves, el
manteniment del finançament públic i la conciliació entre el paper
regulador del Col·legi i la millor assistència possible amb la finalitat
de la rehabilitació i la reinserció del metge malalt. També es va
destacar que l’èxit del PAIMM ha comportat durant aquests 20 anys
la incorporació de nous col·lectius sanitaris.

Activitat assistencial
Pel que fa a l’activitat assistencial, durant l’any 2018 s’ha mantingut
el nombre de primeres visites (217) i ha continuat el creixement de
la demanda respecte de l’any passat, tant pel que fa a seguiments, de
l’equip de psiquiatres, psicòlegs i treball social (2.865, un 8 % més), com
d’estades d’hospitalització (1.948, increment del 20 %) i de l’activitat
de l’hospital de dia (increment de les estades de gairebé 20 %) .
Es continua mantenint una bona conciliació entre el programa
assistencial (amb un 95 % de demanda voluntària) i el tractament
de pacients amb un risc per a la praxi, que necessiten un seguiment
col·legial (5 %). En aquests casos, el seguiment es fa, tant des
del programa de trastorn mental sever, com dels contractes
terapèutics i de la Comissió de Casos Difícils.
Cal ressaltar la consolidació dels programes de trastorn mental
sever (39 casos) i el del Codi Risc Suïcidi (15 casos), que permeten
un seguiment acurat dels casos més greus.
A banda dels aspectes assistencials, cal destacar la permanent
difusió del PAIMM en les diferents organitzacions sanitàries del
país, la participació en simposis, congressos i jornades nacionals
i internacionals i una important acció en recerca, docència i
formació continuada dels professionals del programa.
Durant aquest any, la Clínica Galatea també ha obtingut el segell
de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015.
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217
2.865 (+8 %)
1948 (+20 %)
+20 %
Primeres visites

Consultes externes

Estades d’hospitalització

Hospital de dia

Les xifres de 20 anys de PAIMM

2.790
80 %
95 %

Metges i metgesses atesos (1998-2018)

Rehabilitació i recuperació per a l’exercici (pacients)

Demandes d’assistència voluntàries

MIQUEL VILARDELL | President del Patronat de la Fundació Galatea

ÀNGELS ESCORSELL | Vocal de la Junta de Govern

Participació en xarxes
10 anys de
internacionals d’atenció
funcionament
a la salut dels professionals del Programa
de Protecció
Social

Coincidint amb el 20è aniversari del PAIMM,
aquest any 2018 s’ha marcat com a objectiu
la difusió internacional i ha promogut,
juntament amb el programa del National
Health Service (NHS) britànic, la creació
de l’European Physicians Health Providers
Network, un fòrum de debat, reflexió i
assessorament sobre el tractament de la
salut mental del metge, així com d’impuls
de programes preventius amb la finalitat de
garantir una bona praxi mèdica. Així mateix,
la Fundació ha participat en els principals
congressos sobre la salut dels professionals:
International Conference on Physicians
Health (AMA-CMA-BMA) a Toronto;
International Practitioner Health Summit:
The Wounded Healer a Londres (on se celebrà
el 10è aniversari del programa britànic), i
Wellmed Conference a Tessalònica, Grècia.

El servei de Suport Emocional, adreçat als
professionals de l’àmbit de la salut (SEPS), ja en
el seu segon any de funcionament, ha consolidat
la bona acollida i ha arribat a 178 casos nous, amb
valoracions cada cop més positives.
Pel que fa a recerca, la Fundació ha publicat
l’informe de resultats d’un estudi longitudinal
dels residents (2013-2017), que posa en relleu

la importància de dur a terme activitats
preventives i de promoure la detecció precoç
entre els professionals més joves.
També, dins del programa sobre la salut
del MIR s’han dut a terme 36 seminaris: 8
amb la col·laboració del Departament de
Salut i la companyia Almirall i 28 amb la de
la Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) i
Almirall a fora de Catalunya.

En la línia d’oferir formació per fer front a la
síndrome d’esgotament professional iniciada
el 2017, s’han dut a terme 4 seminaris de
lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables
i 11 de promoció de la salut a la feina. També
s’han posat en marxa intervencions en equips
naturals, que es dissenyen ad hoc i poden
ser preventives o assistencials, segons les
necessitats dels equips.
Finalment, l’Aula de Salut i Benestar, la
plataforma de formació en línia per promoure
l’exercici professional saludable entre els
professionals dels col·lectius que formen part
de la Fundació, ha continuat acollint nous
usuaris (243) i s’ha treballat en nous cursos
autoformatius que es difondran el 2019.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL ACUMULADA FINS A 2018

(+7,6 % VS 2017)

Professionals de la salut
atesos amb trastorns
mentals o addictius

Els usuaris valoren molt
positivament les prestacions
i ajuts del PPS (8,9)
El 2018 s’han complert 10 anys de
funcionament del Programa de Protecció
Social (PPS) del CoMB. Durant aquests anys
el Programa s’ha convertit en un referent de
confiança, qualitat i eficàcia per al col·lectiu
mèdic i els seus familiars. El programa social
del Col·legi atén i dona resposta als metges
i familiars que es troben en situacions de
necessitat o dificultat social.
Fent un breu repàs de l’activitat de 10
anys s’han concedit 14.658 ajuts, serveis
i prestacions i, en aquest període, les
treballadores socials del programa han
atès 2.629 persones. Durant aquest 10
anys de funcionament del PPS s’ha passat
d’atendre 111 persones el 2008 a 1.862
persones el 2018.
Per continuar millorant anualment es fan
enquestes de satisfacció en les quals, al llarg
d’aquesta dècada, s’ha valorat l’atenció
social del Programa amb molt bon resultat
(puntuació de 8,9 sobre 10).

Persones ateses pel PPS el 2018

1.862

Persones ateses per les treballadores socials
del PPS durant el 2018
Casos nous:

(VS 2017)

Programa Retorn
(adreçat a infermeres
i infermers)

Casos en seguiment:

447

Ajuts del Programa de Protecció Social 2018
Ajuts conciliació de la vida personal i familiar

Servei de Suport
Emocional als professionals
de la Salut (SEPS)

293

Ajuts d’atenció social i a la dependència
Prestacions assistencials periòdiques

827
418
321
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MARC SOLER | Director general corporatiu

La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC)
gestiona més de 42.000 consultes anuals
Amb la finalitat d’assessorar els col·legiats, la UAC disposa d’una organització
eficaç, un equip especialitzat i un horari ampli que permet donar respostes
personalitzades i immediates
La Unitat d’Atenció Col·legial (UAC) és
la unitat que gestiona l’operativa de la
col·legiació i el registre col·legial, informa
dels serveis que ofereixen les diferents
àrees i orienta sobre com actuar per fer les
gestions que requereixen un tractament més
especialitzat. El 2018, la UAC ha gestionat un
total de 42.138 consultes, de les quals 25.634
han estat presencials i ha registrat 1.560
noves col·legiacions i 223 reingressos.

Orientació per a la jubilació
La jubilació suposa una nova etapa i un canvi
de rol en la vida del metge. És per això que al
Col·legi, i a través de l’Oficina d’Orientació
al Metge Jubilat de la UAC, s’han anat
desenvolupant serveis pensant especialment
en aquest perfil de metges i s’han anat
duent a terme mesures per facilitar
l’accessibilitat a la informació relativa a
aquest procés, i fer-lo el més senzill possible:
entrevistes d’assessorament personal, recull
d’informació segons situació, xerrades i

tallers formatius, com el Curs de Preparació
per a la Jubilació de Metges que s’ofereix des
del Programa de Protecció Social (PPS) del
Col·legi.

Orientació al metge estranger
A través de la UAC, el Col·legi també
escolta les inquietuds i demandes del
metge estranger tot oferint-li el seu servei
i suport. És per això que s’ha orientat
aquests professionals sobre les solucions
d’integració professional a Catalunya.
Van en aquest sentit iniciatives en l’àmbit
de la formació, en àrees com l’accés a
la professió o en l’àmbit de l’orientació
professional i social.

Orientació a futurs MIR
Juntament amb la Secció de Metges MIR
i Metges Joves, anualment s’organitza
la Jornada d’Orientació en Especialitats
Mèdiques per a futurs MIR. L’acte de 2018,

que va reunir més de tres-cents residents i
futurs MIR, consta de dues parts: la primera,
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 la segona, en què es
disposen taules informatives organitzades
per especialitats, en les quals un equip de
més de cent metges residents de diferents
centres docents informen els futurs MIR
de tot allò que és important en relació amb
la seva especialitat, peculiaritats, dia a dia i
sortides professionals.
Així mateix, un cop col·legiats els MIR de l’any
(més de 800 el 2018, entre els mesos d’abril
i maig) i abans de la incorporació a la plaça, el
Col·legi organitza l’acte “Benvinguda MIR”,
una trobada festiva en la qual es presenta la
institució i s’orienta els nous col·legiats sobre
com han d’afrontar la residència, es recorda
els valors que en tot moment ha de tenir el
metge i es presenten els serveis i les activitats
que els ofereix el Col·legi.

Perfil del metge que comença la residència el 2018
Nous col·legiats MIR

Homes 288 35 %

Dones 535 65 %

Especialitat MIR

Centres

Medicina familiar i comunitària

207

Hospital Universitari Vall d’Hebron

112

Anestesiologia i reanimació

51

Hospital Universitari de Bellvitge

77

Pediatria i àrees específiques

50

Hospital Clínic de Barcelona

72

Medicina interna
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Hospital Santa Creu i Sant Pau

61

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

37

Hospital Univ. Germans Trias i Pujol

55

Obstetrícia i ginecologia

35

Parc de Salut Mar - Hospital del Mar

52

Psiquiatria

35

UDM AFYC Costa Ponent ICS

52

Cirurgia general i aparell digestiu

29

UDM AFYC Barcelona Ciutat ICS

51

Radiodiagnòstic

25

Corporació Sanitària Parc Taulí

42

Oftalmologia

24

UDM AFYC BCN-Metropolitana Nord ICS

33

Aparell digestiu

19

Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa

26

Altres

264

Altres

190
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FRANCESC BAS-CUTRINA | Vocal de la Junta de Govern

El Servei d’Ocupació, un referent del sector
mèdic en la gestió d’ofertes de treball
L’ús de l’apartat del Servei d’Ocupació de l’app MetgesBarcelona
ha augmentat amb 1.207 usuaris
Especialitats més demandades a les ofertes
de treball 2018

Ofertes de treball | 8 % + que 2017

Metges inscrits

60 %
Homes 40 %
Dones

Nous metges inscrits 2018 | 19 % + que 2017

MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA

16 %

PSIQUIATRIA

8%

MEDICINA INTERNA

8%

PEDIATRIA

5%

CIRURGIA ORTOPÈDICA
I TRAUMATOLOGIA

5%

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

5%

RADIODIAGNÒSTIC

4%

MEDICINA DEL TREBALL

4%

GERIATRIA

3%

APARELL DIGESTIU

3%

DERMATOLOGIA

3%

ANESTESIOLOGIA
I REANIMACIÓ

3%

CARDIOLOGIA

2%

La borsa de treball del CoMB és un servei
especialitzat orientat als col·legiats que
cerquen una feina i a les entitats que
busquen professionals mèdics per a la seva
organització.

són d’especialitats, les més demandades
han estat les de Medicina Familiar i
Comunitària (196), Psiquiatria (100),
Medicina Interna (96), Pediatria (65) i
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (65).

L’any 2018 s’han gestionat 1.357 ofertes
—un rècord històric—, un 8 % més que
el 2017. Tot això, seguint els criteris que
caracteritzen aquest servei en la selecció
i admissió de les ofertes d’acord, amb uns
mínims de qualitat (s’han descartat 172
ofertes, un 6 % més que el 2017).

A finals de 2018 estaven inscrits al Servei
d’Ocupació 3.175 metges. S’han inscrit durant
l’any 412 professionals (19 % més que el 2017).

De les ofertes gestionades, hi ha un
augment important respecte al 2017,
corresponents al sector concertat/públic
(44 %) i les vinculades a contractes laborals
(75 %). El 76 % del total de les ofertes

L’activitat del 2018
•

 ’ha dissenyat un nou portal per a
S
les entitats que millora l’accés i el
contingut a l’hora de publicar una
oferta de treball.

•

 a augmentat l’ús de l’apartat del
H
Servei d’Ocupació de l’app del CoMB.

1.207 usuaris de l’app han fet accions en
l’apartat del Servei d’Ocupació. La gran
majoria han clicat a l’apartat d’“Ofertes”
(84 %), principalment per mirar el
contingut d’alguna oferta de treball
(66 %). S’han produït 487 peticions de
dades de contacte sobre alguna oferta.
•

 ’ha continuat oferint atenció
S
personalitzada als inscrits al
Servei d’Ocupació, tant pel que fa a
l’orientació professional en la recerca
de feina com a la informació sobre el
mercat de treball, els aspectes laborals i
la formació o el treball a l’estranger.

El Servei d’Ocupació ha mantingut el seu
valor afegit basat en la transparència, la
qualitat i la confidencialitat.
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JAUME SELLARÈS | Vicepresident del CoMB

Reforç dels vincles
amb els professionals a través
de la participació
La Unitat de Participació del CoMB s’ha
consolidat com un espai d’interconnexió
i de xarxa entre el Col·legi, els equips
sanitaris i els professionals.
La Unitat de Participació és avui una via de
comunicació directa amb els professionals
sanitaris i els centres de treball. El col·legi
escolta les propostes dels professionals,
atén noves peticions i dona resposta a
necessitats emergents amb el suport dels
serveis col·legials.
Des de fa cinc anys, la Unitat de Participació
impulsa l’organització de sessions
pràctiques i xerrades informatives sobre
temàtiques d’interès per als professionals
sanitaris. Des de la creació de la Unitat,
s’han dut a terme a l’entorn de 200
sessions als centres de treball, impartides
per professionals tècnics especialitzats
del CoMB. Amb voluntat de poder oferir
nous coneixements i informació d’interès
als equips sanitaris. La unitat adapta
calendari, horari i format de la formació per
ajustar-ho a les necessitats de cada equip.

El ventall temàtic de les sessions es renova
cada temporada d’acord amb les demandes i
l’actualitat del moment.
El 2018, amb motiu del 20è aniversari
del Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt (PAIMM), la Fundació Galatea ha
fet 24 sessions en diferents centres de tota
la província, amb l’objectiu de vetllar per
la salut dels professionals i garantir així la
bona praxi.

Atenció hospitalària:

La sessió més sol·licitada pels centres de
treball, tant de l’àmbit de primària com
d’hospitals ha estat el Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt.

15
24
38 %

62 %

Programa d’Atenció
Integral al Metge
Malalt (PAIMM)

Seminari de
preparació per a la
jubilació de metges

48

Atenció primària:

L’alt índex de jubilacions previst en els
pròxims anys ha fet que el Seminari
de Preparació per a la Jubilació de
Professionals Sanitaris s’hagi convertit en
una de les sessions amb més demanda.

Sessions impartides
als centres sanitaris

Aspectes legals per
compaginar activitat
pública i privada

Sessions de la Unitat de
Participació per àmbits

Documentació clínica, confidencialitat i
inf. al pacient

Salut i benestar dels
metges – PPS
i Fundació Galatea

El CoMB i el control
de l’exercici de la
professió

I Jornada d’Orientació
Professional
Post-residència

Prevenció i promoció
dels especialistes en
formació

Responsabilitat
Professional Mèdica i
Seguretat Clínica

Sessió sobre Identitat
Digital i aspectes
deontològics

LLUÍS ESTEVE | Tresorer de la Junta de Govern

Renovació de la formació mèdica
i aposta pel lideratge
Un dels objectius que es va marcar la Junta
de Govern en matèria de formació és la
creació d’un instrument formatiu que ajudi
els metges a assumir el lideratge social i
comunitari en el món de la salut i en el
sistema sanitari del país, amb la finalitat
de promoure la salut de les persones. Per
tal d’avançar cap aquest objectiu, durant el
2018 s’ha dissenyat i programat l’Institut
de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL),
que és l’aposta del Col·legi per la formació
mèdica continuada de qualitat. Una
eina necessària que facilitarà als metges
l’exercici de la medicina amb els valors del
professionalisme, assumint el seu paper de
lideratge i el compromís amb la societat.
L’IFMiL posarà a disposició dels
professionals un catàleg formatiu d’alta
qualitat centrat en el lideratge mèdic

i amb una metodologia pedagògica
innovadora. Amb aquesta nova proposta
formativa el Col·legi vol convertir l’IFMiL
en una marca de prestigi de la formació
mèdica continuada i amb una dimensió
internacional ser un referent de la
formació en lideratge per als professionals
de la salut del nostre país.

amb les universitats i un màster propi
del Col·legi de monitorització d’assajos
clínics. El global de cursos va suposar un
total de 7.883 d’hores programades, a les
quals van assistir 694 alumnes, el 71 %
dones i el 29 % homes. D’aquests, el 80
% eren metges i el 89 % del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

L’activitat formativa del Centre
d’Estudis Col·legials

Un dels compromisos del Col·legi
és intentar pal·liar les dificultats
econòmiques que puguin afectar alguns
sectors del col·lectiu mèdic. En aquest
sentit, s’han facilitat descomptes i ajuts
a 256 col·legiats (MIR, jubilats, atur,
precarietat laboral, limitacions familiars,
entre d’altres).Una part important
d’aquesta activitat formativa tindrà
continuïtat amb el nou programa de
l’IFMiL.

A més del disseny del projecte de l’IFMiL,
l’activitat formativa del Col·legi s’ha
desplegat durant el 2018 amb el programa
del Centre d’Estudis Col·legials (CEC).
Durant el 2018, el CEC ha programat
116 cursos, 78 en línia, 58 presencials
i 20 semipresencials. Així mateix, ha
organitzat 4 màsters en col·laboració

Activitat docent del CEC curs 2017/2018		

116

Cursos
organitzats

7.883

29 %

Hores
programades

Cursos presencials

58

Cursos en línia

78

71 %
Alumnes matriculats

Dones

Homes

Cursos
semipresencials

20

Màsters del CoMB

Són metges

Són del CCMC

1

Màsters en
col·laboració amb
universitats

4

Beques i descomptes
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ANTONIO ROMAN | vocal de la Junta de Govern

Més activitats acreditades
i més presència al territori
S’ha incrementat en un 35 % el nombre de jornades acreditades pel Servei d’Acreditació de la
Formació Mèdica Continuada i un 20 % de les sessions clíniques hospitalàries

Durant l’any 2018 s’han rebut prop de
2.000 sol·licituds d’acreditació d’activitats
de formació continuada, de les quals
se n’han acceptat a tràmit i acreditat
1.674, pràcticament les mateixes que
l’any 2017 (1.671). El total d’activitats
acreditades i realitzades, però, ha crescut
exponencialment de les 3.727 de l’any
passat a les 6.104 de 2018. Del total, 4.430
han estat edicions successives, és a dir,
repeticions d’activitats ja acreditades en la
primera edició.

Manual del procediment
d’acreditació

Seminaris formatius
a les demarcacions

S’ha col·laborat amb la Comissió de
Formació Continuada del Sistema Nacional
de Salut en la redacció i l’actualització d’un
manual amb els continguts generals de
procediment i valoració qualitativa d’ús per
a totes les comunitats autònomes, el qual
va ser aprovat pel ple d’aquesta comissió.

Com a fet destacable, i a diferència
d’anys anteriors, s’observa un important
creixement del nombre de jornades
acreditades (un 35 % més) i la distribució
d’aquestes per tot el territori. Cal destacar
Andorra i hospitals comarcals més petits
com Vielha, Tremp, Montblanc, Valls,
Ripoll, etc., a més de l’augment d’un 20 %
de les sessions clíniques hospitalàries.

Així mateix, i com a garant de la transparència
del sistema d’orientació i de consulta, tant
procedimental com qualitativa, s’ha editat
la Guia de suport per a l’acreditació d’activitats
de formació continuada del Consell Català de
la Formació Continuada de les Professions
Sanitàries. El manual ha tingut una gran
acollida entre els usuaris del sistema, ja que
inclou exemples model de diferents supòsits.

Un dels objectius del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya per al 2018
era apropar i facilitar els continguts
del sistema d’acreditació a tots els
professionals, per la qual cosa es van fer
seminaris formatius a les demarcacions
de Girona, Lleida i Tarragona, així com
unes infografies que s’han penjat al
web d’acreditació sobre el procediment
administratiu i uns vídeos tutorials de
l’accés al programa.

Transparència

A més de tot això, i amb l’objectiu
d’adaptar el sistema d’acreditació a
les noves modalitats d’aprenentatge,
el Ple del Consell va aprovar, el
novembre, l’acreditació dels grups de
treball i comissions institucionals que
s’implantarà aquest 2019.

Entitats organitzadores de les formacions

198
entitats

Activitats realitzades i acreditades

2%

5%

31 %

17 %

17 %

Noves activitats acceptades i acreditades

Creixement
del nombre
de jornades
acreditades

28 %

Hospitals
Empreses
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Fundacions
Societats científiques

Editorials
Altres

Creixement
de les sessions
clíniques
hospitalàries

Adaptació al nou Reglament
L’activitat de
Europeu de Protecció
l’Assessoria
de Dades
Jurídica
IGNASI PIDEVALL | Director jurídic

Des del 25 de maig de 2018 és d’obligat compliment el nou reglament europeu de
protecció de dades. Els experts dels Serveis Jurídics del Col·legi han informat els col·legiats
al llarg de l’any en diverses sessions sobre els aspectes més sensibles de la normativa i van
presentar una petita guia d’actuació per adaptar-se a la nova llei:

1.

Adaptació als nous requeriments de tots els documents d’informació
i consentiment per al tractament de dades personals de pacients i
empleats. També cal revisar els avisos legals de webs, dades de contacte i
comunicacions electròniques a pacients.

2.

Elaboració d’un registre d’activitat de tractament de dades.

3.

Elaboració d’una anàlisi de riscos dels tractaments de dades realitzats i
l’informe corresponent i, si és necessari, una avaluació d’impacte.

4.

Adopció de mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)
necessàries per al compliment de la normativa.

5.

Nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD).

6.

Establiment d’un pla de formació per a empleats i col·laboradors per tal
de garantir el coneixement per al compliment de la normativa

7.

Establiment i actualització de protocols i evidències de compliment de
la normativa.

8.

Adaptació al reglament dels contractes dels encarregats de tractament
de dades (per exemple, dels empleats que gestionen nòmines).

9.

Notificació de violacions de seguretat a l’autoritat competent i als
interessats, si escau.

10.

L’assessorament als col·legiats que es
presta des de l’Assessoria Jurídica segueix
estable pel que fa als motius de consulta i
volum. S’han atès més de 3.500 col·legiats
en consultes pròpies de l’exercici
professional (deontologia, documentació
clínica, informació i consentiment,
titulacions), juridicolaborals
(contractació, guàrdies, jubilació,
cotitzacions) o derivades de l’exercici
privat de la professió (inici de l’activitat,
autorització de centres, societats
professionals, protecció de dades).
Cal destacar les continues consultes
relacionades amb la jubilació i la
compatibilitat amb altres activitats
professionals, així com les peticions
relacionades amb el tràmit d’homologació
dels títols de metge especialista
extracomunitaris.
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 300 expedients de control d’exercici
professional i ha intervingut en la redacció
d’al·legacions i redactats alternatius en
projectes normatius autonòmics i estatals.

Consultes: 3.588
1.597

654

1.337

Juridicolaborals

Derivades exercici
privat

Sobre exercici
professional

Adaptació als nous requeriments de la política i dels protocols de l’exercici
de drets (de supressió, rectificació, oposició, etc.) dels interessats.
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Una aliança a llarg termini
ENS ASSOCIEM AMB TU PER CERCAR LES MILLORS SOLUCIONS

L’ aliança del Grup ANDBANK L’ objectiu de Medpatrimonia
amb el Grup MED posa a la és ajudar els nostres clients a
seva disposició els millors preservar el seu patrimoni.
assessors patrimonials amb
més de 15 anys d’experiència
en el sector.
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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MIREIA SANS
Presidenta de la Secció de Metges e-Salut

GUSTAVO TOLCHINSKY
Secretari de la Junta de Govern

Innovacions
tecnològiques
en el sector
salut

Impuls a la difusió
del segell Web Mèdic
Acreditat (WMA)

Els metges d’e-Salut van participar activament
en la segona edició de la fira d’innovació
sanitària Healthio 2018, un esdeveniment
adreçat a professionals de la salut, empreses
innovadores i pacients per fomentar
l’apoderament dels ciutadans i la capacitat de
presa de decisions entorn de la seva salut.
El cofundador de Healthio i vicepresident
de la Secció de Metges e-Salut, Jordi
Serrano, va moderar diverses taules on els
diferents participants (pacients, ciutadans,
sanitaris, innovadors, start-ups...) van
poder conèixer i intercanviar experiències
amb les empreses i institucions presents
a la fira sobre temes d’actualitat com la
interoperabilitat, el big data, la intel·ligència
artificial, la salut global, la recerca, les
innovacions premercat i la transferència
tecnològica. El vocal de la Secció de Metges
e-Salut, Miguel Molina, va impartir el
taller “El maletí del metge del segle xxi”,
que va servir per donar a conèixer diferents
gadgets que ja són al mercat i que amplien
les possibilitats d’una visita a domicili i a
la consulta i faciliten la tasca assistencial.
Aquests aparells permeten fer proves
mèdiques in situ i tenen en comú que
són petits, portables, que comparteixen
informació perquè estan connectats
a la xarxa i que aprofiten un element
tecnològic que sempre ens acompanya, el
telèfon intel·ligent. El tresorer de la Secció
de Metges e-Salut, Albert Casassa, va
presentar el treball fet per la secció “Las
sociedades científicas y el uso de las redes
sociales” i va moderar la taula “La sanidad
primaria del siglo xxi (40 años de Alma
Ata)”, on també va intervenir la presidenta
de la Secció, Mireia Sans, amb la ponència
“La transformación digital de un centro
de atención primaria”. El vocal de la Secció
de Metges e-Salut, Frederic Llordachs, va
animar l’àgora d’apoderament del pacient
amb la ponència “El paciente del siglo
xxi” on va reflexionar sobre el nou rol del
pacient, del professional i la interacció amb
les TIC.

1%

3%
4%

4%

webs revisades

3%

6%
6%

41 %
noves sol·licituds
d'acreditació

14 %
18 %

webs amb 2 o més edicions
Centres assistencials
Web professional personal

Empreses comercials
Ass. pacients o grups sup.

Ass. cient., prof. i de recerca
Ed. i mitjans comunicació
Org. sense ànim de lucre

Universitats i inst. educ.
Empreses farmacèutiques
Administracions públiques

El programa d’acreditació de webs Web
Mèdic Acreditat (WMA) ha volgut donar,
el 2018, més visibilitat al segell de qualitat,
WMA, tant per als ciutadans com per als
professionals de la salut.
S’han centrat els esforços a donar a
conèixer l’acreditació entre els ciutadans.
Per a això, s’ha reeditat i difós el Decàleg
per a l’ús de webs de salut. Per altra banda,
l’equip de WMA ha participat en una roda
de premsa per incidir en les recomanacions
sobre els webs de salut, en col·laboració
amb l’Associació Catalana de Celíacs. Així
mateix, s’ha publicat un article a la revista
de l’Associació Catalana d’Entitats de Base
Associativa (ACEBA) FerSalut amb el títol
“Sabem identificar contingut de salut
fiable a Internet?”. També s’ha ofert el

propostes de
correccions demanades

servei WMA a les associacions de pacients
inscrites al Departament de Salut.
WMA ha participat en diferents congressos,
tant en l’àmbit local com estatal, com
són el Congrés SemFYC, el Foro Salud
conectada (SEIS) i la Jornada HelloWorld!
(TicSalut Social), on es va presentar el pòster
“La publicitat en Medicina i el seu control en
el món 2.0: una experiència del Col·legi de
Metges de Barcelona”. Cal destacar la presència
de l’estand del CoMB a Healthio 2018, i al III
Congreso eSalut promogut per #Saludsinbulos.
Una altra via de treball ha estat l’adaptació a
la nova normativa europea en protecció de
dades, traslladant l’obligatorietat d’aquest
reglament a les revisions dels webs adherits
al servei.
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JAUME SELLARÈS | Vicepresident del CoMB

L’app MetgesBarcelona:
el Col·legi digital
L’aplicació mòbil s’emmarca dins del compromís d’apropar, facilitar
i fer més àgils els serveis del CoMB a través de la digitalització

L’ús de l’aplicació mòbil MetgesBarcelona
ha presentat uns resultats que posen de
manifest la bona acollida que ha tingut
entre els col·legiats des del seu llançament
l’any 2016. El total d’usuaris que n’han fet
ús el 2018 ha crescut un 38 % respecte de
2017, amb la qual cosa també hi ha hagut
un augment de consultes (36 % sessions) i
de pàgines visualitzades (35 %).
L’aplicació —que és gratuïta per a tothom
i ofereix diversos serveis vinculats a la
institució— articula tota la informació sobre

Identitat digital mòbil

col·lectiu mèdic, com són l’accés al Servei
d’Ocupació, la realització de tràmits,
la consulta al directori de metges, la
lectura de la revista col·legial o l’agenda
d’esdeveniments.

MetgesBarcelona integra la identitat digital
mòbil del metge: transfereix el carnet
col·legial al telèfon i incorpora un certificat
digital que identifica el metge col·legiat
en qualsevol transacció. A més, disposa
d’un ampli ventall de mòduls funcionals
que abasten les diverses necessitats del

L’app MetgesBarcelona és un canal més
de comunicació i una eina de gestió que
permet interactuar i fer consultes i tràmits
telemàtics amb plena i total seguretat. El
Col·legi segueix immers en el procés de
la transformació digital per facilitar als
col·legiats l’accés en línia als seus serveis.

l’entitat i els seus serveis de manera senzilla
i fàcil d’utilitzar, amb un disseny atractiu i de
gran visibilitat.

Pàgines visualitzades a través de l’app

Borsa de treball
Agenda col·legial
Notícies col·legials
Avantatges i descomptes
Descàrregues app
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Internacionalització
del Programa Metge Emprenedor
Augment de les iniciatives relacionades amb les tecnologies de la
informació i la biotecnologia

L’Àrea d’Innovació i Tecnologia ha
continuat donant suport, al llarg de 2018,
als professionals de la salut que volen fer
realitat les seves idees. S’han rebut 241
projectes nous i s’han fet 375 reunions,
tant amb emprenedors com amb actors
rellevants de l’ecosistema biomèdic
català. El sector en què s’emmarquen
els projectes ha estat un dels aspectes
que més ha variat respecte de l’any
2017. Les iniciatives relacionades amb
les tecnologies de la informació i la
biotecnologia han augmentat de manera
considerable i representen el 42 % i el 30 %
del total, respectivament. S’ha reduït el
nombre de projectes relacionats amb els
Serveis sanitaris (2 %) i els dispositius
mèdics (26 %).

Programa Metge
Emprenedor
Reunions: 375
Projectes valorats: 241

Fòrums d’Inversió
A més, durant el 2018 s’han organitzat les
edicions 21, 22 i 23 del Fòrum d’Inversió
Healthcare Barcelona, punt de trobada
imprescindible per a emprenedors i
inversors del sector salut. L’edició 22 ha
estat la més internacional, ja que es va
celebrar conjuntament amb el fòrum
d’inversió EC2VC Investors Forum i en
el marc del congrés HIMSS Europe &
Health 2.0, esdeveniments en l’àmbit de
la salut digital amb gran projecció i ressò
mediàtic. En l’organització d’aquest Fòrum
hi van participar el Col·legi de Metges de
Barcelona, Barcelona Activa-Ajuntament
de Barcelona, ESADE-BAN, Biocat i les
institucions internacionals (HIMSS Europe,
Health 2.0 i l’acceleradora eHealth Hub).

Tipologia de projecte:
Dispositius mèdics: 26 %
Biotecnologia: 30 %
Tecnologies de la informació: 42 %
Serveis sanitaris: 2 %
Fase de desenvolupament dels projectes:
Start-up: 17 %
Early stage: 16 %
Seed: 66 %
Expansion: 1 %
Origen dels projectes:
Hospitals: 6 %
Universitats: 15 %
Centres de recerca: 26 %
Spin-out d’altres companyies: 2 %
Independents: 50 %
Fundacions privades: 1 %

El Fòrum es va convertir en una pitch
competition, és a dir, una ronda de
presentacions de projectes que competien
per un premi: tres mesos d’acompanyament
especial per part d’eHealth Hub per identificar
i connectar amb inversors healthcare. Així, els
emprenedors només tenien quatre minuts
per donar a conèixer el seu projecte a un
jurat especialitzat i cinc per respondre a les
preguntes que els formulaven.
Des del Programa Metge Emprenedor
també s’organitza el seminari
Ready4Growth en col·laboració amb
Barcelona Activa. La jornada, que ja suma
cinc edicions, s’adreça a empreses en
fase start-up i se’ls ofereix assessorament
especialitzat per tal que puguin definir
millor la seva estratègia de negoci.

21è Fòrum
d’Inversió Healthcare
(4/04/2018)

- Projectes presentats: 36
- Projectes seleccionats: 8
- Inscrits: 208

22è Fòrum
d’Inversió Healthcare
(28/05/2018)

- Projectes presentats: 63
- Projectes seleccionats: 14
- Inscrits: 64

23è Fòrum
d’Inversió Healthcare
(15/11/2018)

Origen territorial dels projectes:
Catalunya: 59 %
Madrid: 7 %
Resta de l’Estat espanyol: 17 %
Internacional: 17 %

- Projectes presentats: 32
- Projectes seleccionats: 10
- Inscrits: 252
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ANTONI TRILLA | Vocal de la Junta de Govern

Canals de comunicació
més diversos i propers
Twitter continua creixent i, com a novetat, cal destacar la posada en marxa dels
newsletters i dels comptes de Twitter de les juntes comarcals

La comunicació és una eina fonamental per
reforçar els valors de la professió i la seva
relació amb els col·legiats i la ciutadania.
La pàgina web del CoMB continua sent el
canal que té més visibilitat i ha acumulat
1,1 milions de visites al llarg de 2018. Un
dels espais que s’ha renovat ha estat el de la
Secció de Metges MIR i Metges Joves, amb
informació actualitzada al voltant de les
especialitats MIR i de la residència. També
s’ha incorporat a la pàgina web l’apartat
Demografia mèdica, amb l’objectiu de donar a
conèixer dades demogràfiques actualitzades
del col·lectiu mèdic i analitzar, entendre i
preveure els reptes i les necessitats tant dels
professionals com del sistema sanitari.
Pel que fa a les xarxes socials, Twitter
continua sent la xarxa que creix amb més
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rapidesa. L’any 2018 es va tancar amb
12.964 seguidors, un 11 % més que 2017.
Cal esmentar la posada en marxa dels
comptes de Twitter de les juntes comarcals
del CoMB, una iniciativa de comunicació
que té el suport de la nova Junta de Govern
del Col·legi. L’objectiu d’aquests perfils és
promoure la informació local i aproparse als col·legiats de cadascuna de les 10
comarques d’una manera més directa.
Amb la mateixa finalitat, s’han posat en
marxa els newsletters comarcals, a través
dels quals es comuniquen de manera
periòdica les activitats que es fan al
territori. A aquests enviaments, cal afegirhi els adreçats als membres de l’Assemblea
de Compromissaris, per promoure la seva
participació en l’activitat col·legial. A més,

al llarg de l’any, s’ha continuat enviant
el NewsCoMB i el NewsAgenda a tota la
col·legiació. Aquests butlletins informatius
també són dos dels canals amb més pes a
l’hora de compartir i difondre els serveis i
l’activitat de la institució.
Durant el 2018, s’ha reforçat l’apartat
audiovisual amb la producció de més
peces corporatives pròpies i s’han publicat
tres números de la Revista COMB (#152,
#153 i #154) i el suplement especial
dedicat als Premis a l’Excel·lència
Professional 2017. Aquesta publicació
és l’altra gran via de comunicació amb
els col·legiats. D’altra banda, la versió
digital ha permès que sigui més fàcil per
als usuaris compartir els continguts a les
xarxes socials.

ANTONI TRILLA | Vocal de la Junta de Govern

La veu del Col·legi es consolida als mitjans
de comunicació
Aposta per donar més visibilitat a les metgesses i a l’activitat comarcal

El Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) es manté, des de fa anys, con un
referent informatiu en el sector sanitari
i professional. En són prova les 2.796
aparicions de la institució als mitjans de
comunicació (premsa escrita, mitjans en
línia, televisió i ràdio) durant l’any 2018,
que suposen una mitjana de 7,6 impactes
diaris.
Aquestes gairebé 2.800 notícies sobre el
Col·legi de Metges o que hi fan referència
reflecteixen, d’una banda, iniciatives,
projectes, propostes i posicionaments que
el CoMB ha difós de manera proactiva al
llarg de l’any. D’altra banda, són també la
resposta a les 288 sol·licituds que els propis
mitjans de comunicació han fet arribar a la
institució. Els mitjans sol·liciten posicions
i valoracions del CoMB, com també

opinions i aportacions de professionals
experts en temes concrets i el Col·legi
ho vehicula a través del Departament de
Premsa i Mitjans Externs.
Destaquem que el 55% dels professionals
referits des del CoMB als mitjans de
comunicació com a portaveus experts
han estat metgesses. Aquest percentatge
reflecteix de manera molt ajustada la
realitat demogràfica del col·lectiu mèdic,
on el 55% són dones. Donar més visibilitat
a les metgesses era un dels objectius del
departament de Premsa i Mitjans Externs.
Cal destacar també l’esforç reeixit per fer
més visible als mitjans de comunicació
l’activitat de les Juntes Comarcals del
Col·legi, ja que les notícies sobre aquests
actes s’han duplicat des de l’any 2016 ençà,
sobretot a la premsa local.

El CoMB va publicar 63 notes de premsa,
comunicats, documents de posició i notes
d’actualitat al web l’any 2018. Les que varen
tenir més impacte als mitjans de comunicació
van ser les relacionades amb la lluita de
la institució contra les pseudoteràpies,
especialment amb el Document de Posició del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
“Principis per a l’ús mèdic de les teràpies
complementàries” i el comunicat del Col·legi
de Metges de Barcelona de denúncia d’un
acte pseudocientífic a Barcelona on es
posava en dubte l’honestedat dels metges.
Altres eixos importants pel que fa a la
comunicació externa han estat la defensa de
les vacunes, el desenvolupament del procés
electoral al Col·legi de Metges, la defensa de
la universalitat de l’accés al sistema sanitari
i el 20è aniversari del Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt (PAIMM).

Presència del CoMB als mitjans de comunicació (2014-2018)

Participació de metges/metgesses com a experts en mitjans
de comunicació 2016-2018
66 %

2016
Homes

34 %

71 %

29 %

2017

45 %

Peticions d’informacions o de valoracions al CoMB per part
dels mitjans

55 %

2018

Dones
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El Col·legi
a la premsa, radio i televisió

Eleccions col·legials
El 13 de gener, la candidatura de Jaume
Padrós es va proclamar guanyadora de les
eleccions a la Junta de Govern i delegats de
l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi
de Metges de Barcelona. Van recollir la
notícia TV3; les emissores RAC1, Catalunya
Ràdio i Onda Cero; els diaris La Vanguardia,
Ara, El Periódico, El Punt Avui i El País;
les agències Europa Press, EFE i Agència
Catalana de Notícies (ACN); les publicacions
sanitàries Diario Médico, Redacción Médica,
El diari de la sanitat, El Médico Interactivo,
GacetaMédica.com, ConSalud, Acta Sanitaria
i ISanidad, i els mitjans electrònics Vilaweb,
Directe.cat, ABC.es, ElNacional.cat, Crónica
Global, Economia Digital i Catalunya Press,
entre d’altres.

20 anys de PAIMM
Al novembre, amb motiu de la celebració
al CoMB de les Jornades commemoratives
“PAIMM 20 anys”, El Programa va ser
notícia a les agències EFE, Europa Press
i Agència Catalana de Notícies (ACN); el
diari Diari de Girona; les publicacions
sanitàries El semanario de Diario Médico,
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.com i
ElMédicoInteractivo.com, i les publicacions
electròniques LaVanguardia.com, Vilaweb.
cat i DiarideGirona.cat. Dos mesos després,
el diari El País va publicar, el 7 de gener de
2019, una informació sobre el Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt i
l’activitat de la Clínica Galatea.

Precarietat
del sistema sanitari
Al gener, Jaume Padrós, president del
Col·legi de Metges de Barcelona, va
concedir diverses entrevistes a mitjans de
comunicació on expressava el seu punt de
vista sobre l’actualitat del sistema sanitari,
especialment en relació amb la precarietat
que afecta als professionals. Van publicar
entrevistes amb el doctor Padrós els diaris
La Vanguardia, Ara i ABC i les seves versions
digitals, i les emissores Catalunya Ràdio,
RAC1 i Onda Cero.
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L’assistència a persones en
situació de final de vida
El Col·legi de Metges de Barcelona va
aprovar, el 26 de juny, un Document de
Posició en el qual defensa que una eventual
regulació de l’eutanàsia a l’Estat espanyol
hauria d’anar acompanyada d’un impuls
decidit per garantir a tot el territori l’atenció
pal·liativa integral a les persones que es
troben en situació de final de vida. Van
recollir la notícia les agències Europa Press i
EFE; els diaris El Periódico, La Razón i Diari de
Tarragona; les publicacions especialitzades
El semanario de Diario Médico, DiarioMédico.
com, ConSalud.es, ActaSanitaria.com i
RedacciónMédica.com, i els mitjans digitals
LaVanguardia.com, ABC.es, Vilaweb.cat,
Directe.cat i ElConfidencial.es.

mèdics validats que recomanava el
document del CCMC. La notícia sortia
publicada a les agències Europa Press,
EFE i ACN; la televisió TV3; les emissores
Catalunya Ràdio, RAC1 i COPE; els diaris
La Vanguardia, Ara, El País, El Periódico, El
Punt Avui, Segre i Regió7; les publicacions
sanitàries El semanario de Diario Médico,
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com, ISanidad.com i MedicinaTV.com i les
publicacions electròniques Ccma.cat, Eldiario.
es, ElMundo.es, ABC.es, ElEconomista.es,
Vilaweb.cat, Directe.cat, NacióDigital.cat i
DiarioSigloXXI.com, entre d’altres. Jaume
Padrós va parlar també sobre l’ordenació
i revisió de teràpies complementàries
prevista pel Govern central a una entrevista
en directe a “Els matins de TV3” emesa el
16 de novembre.

Document de Posició sobre
fàrmacs opioides

La lluita contra les
pseudoteràpies i els antivacunes

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va publicar, el 8
de maig, un Document de Posició amb
recomanacions adreçades als professionals
per facilitar l’ús adequat dels fàrmacs
opioides i prevenir així possibles casos
d’abús o addicció. Van recollir la notícia
les agències EFE i ACN; els diaris La
Vanguardia, La Razón, Diari de Girona,
La Mañana i Segre; les publicacions
especialitzades ConSalud.es, i El diari de la
sanitat, i els mitjans digitals Vilaweb.cat,
Directe.cat i Social.cat.

El CoMB va demanar al Departament de
Salut, el dia 10 de gener, que intervingués
davant la celebració a Barcelona de l’acte
pseudocientífic “Un mundo sin cáncer.
Lo que tu medico no te cuenta”. Van
informar sobre aquest fet les televisions
TV3, TVE a Catalunya, Cuatro, Betevé,
Euskal Telebista i Telemadrid; les emissores
Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER i
Onda Cero; els diaris La Vanguardia, Ara,
El Punt Avui, El Periódico, El País, El Mundo,
ABC i La Razón; les agències EFE, Europa
Press i ACN; els mitjans del sector sanitari
Diario Médico, Redacción Médica, El diari
de la sanitat, Acta sanitaria i ISanidad, i les
publicacions electròniques Vilaweb, Directe.
cat, NacióDigital, Eldiario.es, Público, i El
confidencial, a més dels webs informatius
Ccma.cat, Telecinco.es, Antena3.com, LaSexta.
com i Cuatro.com, entre d’altres.

Principis per a l’ús mèdic de les
teràpies complementàries
El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) publicava el 19 de
juliol un Document de Posició on defineix
quins són els principis que han de
seguir els metges que indiquen teràpies
complementàries per garantir l’exercici
correcte de la medicina. Uns dies més tard,
es feia públic el cas d’una pacient que va
morir a Girona per tractar el seu càncer
de mama amb pseudoteràpies, fet que
posava en relleu la importància de seguir
tractaments basats en els coneixements

El 10 d’abril es va fer públic que el Col·legi
de Metges de Barcelona sancionava un
col·legiat amb cinc anys d’inhabilitació
per a l’exercici de la professió mèdica per
haver divulgat i posat en pràctica amb
pacients oncològics l’anomenat Mètode
Hamer (també conegut com a Nova
Medicina Germànica), un procediment

El Punt Avui
Cataluña

Área (cm2): 37,1

14/01/18

Així mateix, el posicionament col·legial a
favor de les vacunes, en què destaca la recent
publicació del Quaderns de la Bona Praxi
“Vacunes. Importància i impacte sanitari
de les immunitzacions”, va ser recollit per
l’agència Europa Press, la televisió TVE1, els
diaris La Vanguardia i Segre i la publicació
electrònica ElMundo.com.

Universalització de l’assistència
sanitària
Davant la interposició d’un recurs
d’inconstitucionalitat per part del Govern
de l’Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de
juny, d’universalització de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de la Salut, el
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) va emetre el 28 de març un
posicionament en defensa de totes aquelles
propostes i iniciatives que tinguin com a
objectiu preservar el caràcter universal
de l’assistència sanitària al nostre país i
defensar els valors en què es fonamenta.

Cód: 115449489

00 €

no validat i sense evidència científica.
La notícia sortia publicada a les agències
Europa Press, EFE i ACN; la televisió TVE;
les emissores Catalunya Ràdio, RAC1 i
Cadena SER; els diaris La Vanguardia, El
País, El Periódico, ABC, Ara, 20 minutos
i Segre; les publicacions sanitàries El
semanario de Diario Médico, DiarioMédico.
com, RedacciónMédica.com, El diari de la
sanitat, Actasanitaria.com, ConSalud.es i
SieteDíasMédicos.com, i les publicacions
electròniques Ccma.cat, ElMundo.es,
ABC.es, ElEconomista.es, CrónicaGlobal.com,
CatalunyaPress.cat i DiarioVasco.com, entre
d’altres.
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Ràdio i RAC1; l’agència ACN; els diaris El
Periódico, Ara i La Razón, i les publicacions
digitals LaVanguardia.com, ElPeriódico.com,
Vilaweb.cat, ElMón.cat i NacióDigital.cat,
entre d’altres.
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Actes de les Juntes Comarcals
Diversos mitjans de comunicació d’àmbit
comarcal i regional s’han fet ressò de
les diferents activitats que les Juntes
Comarcals del Col·legi de Metges de
Barcelona han organitzat al llarg de l’any.
Així, han recollit notícies sobre aquests
fets els mitjans El Punt Avui, Regió 7, Diari
de Sabadell, El 9 Nou, El 3 de Vuit, El Cargol,
NacióDigital.cat, Cugat.cat, AraGranollers.
cat, Osona.com, Manresa.cat, AquíBerguedà.
cat, LlobregatDigital.cat, Radiotelevisió
de Vilafranca, Canal Taronja i Canal Blau,
entre d’altres.

La Vanguardia (Ed. Català)

29/03/18
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La notícia va sortir publicada a les agències
Europa Press, EFE i ACN; la televisió TV3;
els diaris Ara, La Vanguardia, El País, El Punt
Avui, La Razón i Diari de Girona; els mitjans
sanitaris DiarioMédico.com, El semanario
de Diario Médico, RedacciónMédica.com i
MedicinaTV, i les publicacions electròniques
ElPeriódico.com, Vilaweb.cat, Directe.cat,
entre d’altres.
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J auIUe Padrós
PRESIDENT DEL C O L ·LEGJ DE M"ETGES DE BARCELONA

Serveis "S'ha de replantejar / 'agenda de prestacions i decidir que estem disposats afinam;ar i que no " Alternatives "Hi ha
pai:c;os que estan debaten t la seva sostenibilitat i no tenen por de parlar de copagament per a determinats serveis"

"No enganyem més la gent: no podem tenir
una sanitat excel·lent aI11b els mateixos cliners"
metges? Dones contractem metges
de qual sevol manera a 1.500 euro s !
Aixo precaritza i despl a�a decisions.
La necessitat més i mportant són
més recursos . Pero tam bé cal corat
ge i dir a l a soci etat que no podem
continuar te11.int un i stema d 'ex
ce l - lencia si no el cuidem, i aixo vol
dir fer- ne un bon ús i decidir que és
el que estem disposats a finan�ar i
que no. S'ha de replantejar !'agenda
de prestacions. La sanitat és el ser
vei més ben valorat, pero no podem
contin uar dient que é excel-lent
quan les condicions laborals són in
dignes i les p i tjors d'Europa. El fu
tur passa per transformar el model
sanitari per poder mantenir els va
Jors d' universalita t , equitat i j u tí
cia.

LARA BONILLA
BA RCELONA

Jaume Padrós presidirá quatre a.nys
més el Col·legi de Metge de Barce
lona (CoMB) de p rés que la seva
candidatura es proclamés ahir auto
maticament guanyadora en no pre
sentar-se'n cap m és. La candidatu
ra que va plantar-ti cara fa q uatre
anys va renunc iar a p resentar- s'hi
com a pro test a pel sistema electo
ral.Ahi.r e van concentrardavant la
seu del col-legi per denunciar-ha.
¿ L'incomoda que no s'hagi presen
tat cap altra candidatura?
o diria incomodar, pero é una i
tuació estranya. Només ha passat
un cop abans. M'agrada poder con
frontar el meu programa amb els ri
vals, pero vull interpretar que si no
n'hi h a h agu t cap m és és perque hi
ha hagut una acceptació gen eral de
!aj unta que he pres idit.

¿E[ sistema sanitari públic i uni
versal esta en risc?
Sí, pe ro no només aquí. Hi ha pa'isos
que estan clebatent la seva sosteni 
biLitat i q ue no tenen por cle parlarde
copagament per a determi nats ser
veis empre que no ca tigui l es ren
des b aixes rú d e term in acles patolo
gies. I aquí hem estat massa temps
paralitza ts en un debat sobre la titu
l aritat de q u:i presta el servei que ens
h a fet perdre temps.

El ls no ho veuen igual. Al·leguen que
no s'bi han presentat per protestar
per una falta de transparencia
Els mals perdedors te nen dos recur
sos: rebenta.r les u rnes o reben ta r el
procés electoral. Ells van i m pugnar
les e lecc ions de fa quatre anys i el
jutge va dfr que el sistema electoral
s'aj ustava a fo llei de col- legis el ecto
ra Is d Cata l u nya. Crec que és poc
elegant in troduir d ub tes sobre la
insti t ució a la qual pertanys i en la
qua) ta.mbé vol s participar.

1.

El posicionament politic del C□M B
l 'l-O v a dividir els col -legiats. ¿Es
va equivocar?
o. El Col·legi no s 'ha posicional a
favor o en contra de l a independen
cia, pero sí a favor de l 'exercici d e 
mocratic de.l d r e t a decid jr_ E l
Col·legi d e Metges sempre h a estat
al costat de les reivi nd icaci ons deis
ciuta dans de C atalunya. I s eria in
comprensible que no en haguéssim
p ron u nciat quan hi ha polítics que
van insinuar que els me tges havíe m
int1 at d iagn osti cs de ferits l'l-O. És
obvi que el Col·legi havia de ser va
lent i defensar els seus professio
nals. A pilota passada, potser el mes
polemic va. ser el pronunciarnent en
con tra del 155. wa ho faríem d'una
al tra manera? Potser sí. Pero
aquells d ies van ser d'especial te n ió i s'ha de contextualitzar. El que
no acceptaré és cens ura. E l 155 ha
portat tensió i grans incerteses . I
vull recordar que el rn ateix g□vern

2.

que ha aplicat el 155 fa un any tenia
U11. minish·e que havia conspirat per
carregar-se el s istema san.i tari.
Fa uns mesas va a lertar que l'ate n

ció primaria estava en una situació
crítica. Co1n e sta ara?
No ha canviat. Tenim un cocte l ex
plosiu i aquest és un dels eixos en que
vull actuar. Tenün uns sen iors molt
cremats, una atenció primaria a la
qua! no se li donen n:i instruments ni
recursos per actuar i una precarie
tat que s'esta acarnissan t sobre els
mésjoves. El risc que ten:im és la cro
nificació de la pt·ecarietat . Per a mol
ta gentque ve al no tre pais a exercir,
un ·ou de 1 .500 eu ro és una opor
tunitat , pero aixo és la sol ució facil.
El que he m de fer és repensar co m
han de ser les organ itzacions sanita-

XAVIER BERTRAL

i

ries per adequar-les a les necessitats
de la població i com han de treballar
els professionals. Els hem d'empode
rar, i aixo vol dir donar-los més eines
per gestionar estructures.

Denúncia
"El mate ix
govern que
ha aplicat el
155 va
co nsp irar per
carregar-se
la san itat "

.La solució passa per l'autogestió?
És una de les grans so lucions . Pero
a ixo també vol clir re tre comptes .
Un a atenció prima.ria més empocle
rada ens faria bruxar les llis tes d'es
pera dels hosp itals perque tenim un
perfil de ciutadans que quan es po
sen malal ts acaben i ngressats a
l'hos-p ital per falta de supmt comu
n.i tari, pero aquest noés el recurs.És
molt més car i e ta mal u bica t. Pero
nece ·sitem un gran pacte ele tates
les forces polítiq ues perque les solu
cions immediates són molts cops el
recurs popu lista. Necessi tern més

¿La ci utadanJa e n tendria que
s'obrís e l. debat del copagament
quan e ncro·a estem patint les con
seqüe ncies de les retaJlades?
Hi ha. sís temes sanit,u·is universals
que tenen serveis pels gua.Is pagues
pel seu ús. o ho estic defensant pe
ro el que no podem és infantilitzar la
poblac ió i dir-li que tot és possible
amb e l s mateixos pressupostos a ba
se de pagar molt malament els p ro
fessionals. Cal llll debat social. No
enganyem més la gent dient que po
dem te.1ür una sanitat excel·len t amb
els pressupostos que s'b.i dediquen_
Generem expectatives que no són
reals. J o soc defensor a ul h·a n� del
istema ani tari pú hlic, pero tal com
funciona at·a no pot continuar per
que també els pacients són diferents
i el sistema s'hi ha d'adaptar.
Les u.rgencies tornen a. estar satu
rades per la grip_ ¿com pot ser que
cad a any pass i el mateix?
Les urgencies ja es tan satll.l'ades fins
i tot qua□ no és hivem. S'ha de posar
l'accent a donar més recmso als am
bits cornw1 itaris d'atenció pri maria
per ser més resolutius. Hi ha molts
casos d'urgencies que es podrien
atendre en al tres □rganitzacions. -

3.

4.
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1. El Punt Avui, 14 de gener de 2018.
2. Ara, 14 de gener de 2018.
3. El Periódico, 14 de gener de 2018.
4. La Vanguardia, 29 de març de 2018.
5. El Periódico, 11 d’abril de 2018.
6. El diari de la sanitat, 9 de maig de 2018.
7. Europa Press, 26 de juny de 2018.
8. DiarioMédico.com, 19 de juliol de 2018.
9.	ElMédicoInteractivo.com, 8 de novembre de 2018.
10. “Comando actualidad” de TVE1, 11 de desembre de 2018.
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MÒNICA BOTTA | Vocal de la Junta de Govern

Un pas endavant
en la cooperació
Amb la creació del Consell Assessor de Cooperació i Salut Global el CoMB
vol situar-se com a entitat de referència en aquest àmbit

a Premiats amb les Beques Doctor Bada 2018.
d Consell Assessor de Cooperació i Salut Global.
b 4tasec, D.O. i d-ContraBand en el Mediconcert.

Consell Assessor de Cooperació
i Salut Global
Després de 15 anys de la creació de l’Oficina
de Cooperació i nou anys de donar d’alta la
Secció Col·legial de Metges Cooperadors, el
Col·legi de Metges de Barcelona ha decidit
avançar en aquest àmbit constituint el
Consell Assessor de Cooperació i Salut Global.
Aquest Consell està format per membres de
diferents institucions i ONG, tindrà la missió
d’assessorar en els projectes de cooperació que
el CoMB decideixi portar a terme.
Els projectes estaran emmarcats dins
d’unes línies d’actuació relacionades
amb la formació en cooperació (beques,
cursos, etc.), l’assessorament pràctic als
col·legiats que vulguin fer cooperació, la
col·laboració amb altres institucions en
el desenvolupament de la cooperació i
la conscienciació de la salut global. Amb
aquest pas endavant en la cooperació, el
CoMB vol ser una entitat de referència
en l’assessorament per fer cooperació i
potenciar el seu discurs social.
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Consell Assessor de Cooperació i Salut
Global integrat per:
Joseba Achotegui, Aisha Al-Said, Francesc
Álvarez, Josep Maria Antó, Rosa Bada, Elvira
Bisbe, Mònica Botta, Magda Campins,
Lucia Caram, Mercè Cervera, Jordi Delàs,
Xavier de las Cuevas, Milagros Font, Vicky
Fumadó, Enric Jané, Àngel Miret, Israel
Molina, Leire Pajín, Antoni Plasencia, Anna
Recoder, Josep Riba, Miriam Santamaria,
Jaume Sellarès i Antoni Trilla.

XXV Beques Dr. José Luis Bada
Des de l’any 1993, el Col·legi manté la
convocatòria de les beques “Dr. José Luis
Bada” per a la formació de metges en matèria
de cooperació. A l’edició 2018, es van destinar
28.090€ a estudis de postgrau i estades
formatives relacionades amb la cooperació.
Es van seleccionar 12 projectes que van
merèixer una beca.

METGES BECATS EN LA XXV
EDICIÓ DE LES BEQUES BADA
Raquel Adsarias Ferrera
Estada Formativa al Paediatric Hospital Pablo
Horstmann (Kènia)
Maria René Calvo Flores
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Cristina Constenla Villoslada
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Madalina Dinu
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
María J. Estébanez Elguezabal
Estada Formativa a Partners in Health (Mèxic)
M. Isabel González Nieto
Estada Formativa a l’Hospital Nossa Senhora
Da Paz (Angola)
José Leonardo González Pérez
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Marta Guerrero Muñoz
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Laura Latorre Garcia
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Ingrid López Mercado
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)
Percy Efrain Pantoja Bustillos
Estada Formativa al Centro de Investigaçâo
em Saúde de Manhiça (CISM) (Moçambic)
Ana Katerine Ramírez Carbajal
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UAB)

Taula rodona sobre cooperació en zones
de conflicte armat
Al debat celebrat durant la jornada de lliurament de
les Beques Dr. Bada, es va reflexionar sobre la tasca
dels metges cooperants en zones de conflicte armat i
el paper dels estats fabricants d’armes que, al mateix
temps, aporten fons per al desenvolupament d’aquests
països. Es va evidenciar la dificultat per cooperar
en aquestes condicions i la necessitat de donar-ho a
conèixer i buscar solucions. Hi van participar el director
de FundiPau, Jordi Armadans; el vicepresident de
Metges Sense Fronteres Espanya, Fernando Parreño;
el director i fundador de la Revista ONGC i diputat al
Parlament de Catalunya, Francesc de Dalmases, i la
metgessa cooperant, Marta Trayner.

Mediconcert
Arran de l’èxit dels anys anteriors, s’ha celebrat una
nova edició del Mediconcert, un concert benèfic per
recollir fons en benefici de les Beques Dr. Bada. Al
concert, van participar tres grups que compten amb
metges músics: 4tasec, D.O. i d-ContraBand, que van
actuar a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Amb aquest
concert es dóna l’oportunitat a metges músics a actuar,
mitjançant un concurs. L’entrada va destinada a
ampliar el fons de les Beques Bada.

Taula sobre canvi climàtic i salut global a
la 18a Jornada d’Estiu de Puigcerdà
Una de les taules rodones de la Jornada d’Estiu de la
Professó Mèdica de 2018 es va centrar en la manera com
el canvi climàtic està afectant la salut de la població. Els
efectes del canvi climàtic al planeta i, concretament, al
nostre territori, va ser analitzat per Míriam Santamaria,
geògrafa i meteoròloga. Josep M. Antó, director científic
d’ISGlobal i professor de Medicina de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), va analitzar l’evolució de la salut
global els darrers anys. Segons les dades presentades, la
incidència de les malalties infeccioses ha disminuït els
últims anys a tot el món, però les afectacions cròniques
s’han fet més freqüents. Tot i aquest gir, l’augment
de la temperatura global està facilitant l’expansió de
malalties infeccioses provocades per mosquits, tal i com
va explicar el vocal de la Junta del CoMB i cap del Servei
de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital
Clínic, Antoni Trilla.
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MIQUEL BRUGUERA | Director de la Unitat d’Estudis Acadèmics

L’empremta dels professionals
del passat en els metges d’avui
La medicina de Catalunya sempre ha gaudit de gran prestigi. Amb la finalitat d’aprofundir en la
memòria de tants professionals brillants, el Col·legi ha continuat amb la tasca de recordar les
seves aportacions

g Pàgina web commemorativa dedicada al Dr. Jordi Perelló.
b Galeria de Metges Catalans.
b Nadala dedicada a Metges i esport en el passat.

L’any 2018, Any Dr. Jordi Perelló
La decisió de commemorar el centenari
del naixement del doctor Jordi Perelló es
va prendre per recordar un personatge
extraordinari i polifacètic, que va ser el
creador de la foniatria, una subespecialitat
de l’otorrinolaringologia (ORL) i, a més, va
ser un publicista i un historiador de la seva
especialitat; un bibliòfil amb una biblioteca
on hi havia tots els llibres i les revistes
dedicades a l’ORL que s’havien editat; un
músic; un escalador i un poliglot amb amics
arreu del món. Un home d’una capacitat
física i intel·lectual considerable que era
capaç de fer de tot i fer-ho bé.
Amb la figura del doctor Perelló hem volgut
també homenatjar l’otorrinolaringologia
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catalana, que compta amb figures de gran
categoria científica, com els doctors Botey,
Suñé, Pulido, Abelló, Roca de Viñals,
Prades, Casadesús i Salvà, entre d’altres.
El primer acte de “l’any Dr. Perelló” es va
celebrar a la sala d’actes del Col·legi, el 5
d’abril de 2018, en el qual van intervenir els
doctors Jacint Corbella, Montserrat Bonet
i Enric Perelló. El mes de juny es va fer un
altre acte al Col·legi Oficial de Logopedes
de Catalunya, on van intervenir Begonya
Torres, Montserrat Bonet, Caterina Perelló i
Josep M. Vila. Finalment, a l’octubre, aquests
ponents van participar en un tercer acte a
l’Escola Superior de Música.
Begonya Torres va ser la comissionada pels
actes de l’“Any Dr. Perelló”, i va participar

en l’elaboració de l’exposició sobre la seva
figura i l’otorrinolaringologia catalana
que va coordinar el director del Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya i
doctor en Història, Alfons Zarzoso.

Galeria de Metges Catalans i
nadala sobre metges i esport
Els 127 personatges que hem incorporat
l’any 2018 a la Galeria de Metges Catalans
fan que al final d’aquest any hi tinguem un
total de 827 metges. El criteri per afegir
noves entrades ha estat el mateix de sempre:
metges que hagin destacat per alguna
qualitat especial en l’exercici de la seva
professió o en alguna activitat de caràcter
social, cultural o política, que els fessin
apreciats per la societat de la seva època.

Aquest any hem inclòs cinc metgesses,
les doctores Teresa Bracons, Elena
Chabás, Carme Diaz, Serafina de Palma
i Francesca Surós; dos metges jueus
de l’època medieval, Cresques Elias i
Bonastruc ça Porta, i tres metges que van
ser esportistes d’elit quan eren joves, el
porter de l’Espanyol Alberto Martorell,
i dos jugadors del Barcelona, Carles
Comamala i Mario Cabanes.

Century”. Més d’un centenar de participants
procedents d’arreu del món van discutir,
a finals de setembre, sobre estratègies de
comunicació per arribar a tots el públics i van
presentar diferents exposicions basades en la
preservació i l’ús del patrimoni mèdic.

Galeria de Metges Catalans

L’esport ha estat el motiu de la nadala
de 2018. S’hi han recollit tots els metges
presents en la Galeria que havien destacat
com a esportistes en la seva joventut o bé
havien estat dirigents de clubs esportius o
metges de l’esport.

Cent anys de la grip espanyola
de 1918 i exposició sobre
l’aportació de Catalunya a la
història de la penicil·lina
El 22 d’octubre de 2018 es va celebrar un
acte, per recordar la grip de 1918, causant
d’una gran mortalitat a tot el territori
espanyol. Els doctors Ferran Moraga-Llop
i Antoni Trilla van revisar els aspectes
epidemiològics; el periodista Lluís Martínez
va exposar la repercussió de l’epidèmia a
la premsa; la doctora Laura Izquierdo va
analitzar el context social i econòmic i
Miquel Bruguera va abordar la resposta dels
metges a l’epidèmia.
El 19 de novembre es va presentar el
llibre dels doctors Jordi Almirall i Xavier
Granero L’aportació de Catalunya a la
història de la penicil·lina. 75 anys de
l’obtenció d’una penicil·lina catalana,
seguit d’una exposició sobre aquest tema.
A través de sis grans panells s’explica
breument la història del descobriment
d’aquest antibiòtic, centrant-se en el que
va succeir a Barcelona fa 75 anys. Quan la
penicil·lina estava bloquejada a Anglaterra
durant la Segona Guerra Mundial, un grup
de científics catalans liderats per Pere
González Juan la van produir de manera
artesanal, cosa que va permetre que
molts catalans fossin tractats amb aquest
antibiòtic quan ningú a la resta d’Europa
en podia disposar.

biografies de metges i metgesses

entrades incorporades el 2018

Museu d’Història de la Medicina
de Catalunya
El Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya ha organitzat l’últim congrés de
l’European Association of Museums of the
History of Medical Sciences (EAMHMS) amb
el títol “Beyond the Museum Walls. Medical
Collections and Medical Museums in the 21st

63

CULTURA I SOCIETAT

| Informe Anual 2018

L’activitat cultural, artística
i esportiva dels metges
Al voltant d’esdeveniments artístics, musicals, lúdics, esportius i creatius s’han aplegat els
metges, familiars i amics per mostrar els diversos aspectes d’aquesta activitat i participar-hi

Activitats setmanals

Activitats musicals

Conferències i col·loquis
Exposicions de pintura
Tallers literaris
Sessions de cinema
Lectures teatrals

Concerts de l’Orquestra Ars
Medica
Concerts de la Coral del CoMB
Concerts de músics externs
Mediconcert

Activitats artístiques
Concursos artístics. Participants

Activitats esportives
Medijocs. Participants

Exposicions de pintura al CoMB

Caminada Dia Mundial del Cor a Vic
Sortides i viatges

Viatges de llarga durada
Visites i excursions d’1 dia

La Secció de Metges Sèniors lidera les activitats socioculturals del
Col·legi, que tenen una àmplia difusió a través de l’Agenda Cultural
del CoMB. Tota aquesta variada activitat s’agrupa i es coordina des de
l’Àrea Sociocultural delCol·legi, amb la finalitat principal de fomentar
la participació dels col·legiats, les seves famílies i, en molts casos, la
ciutadania en activitats de caràcter cultural, lúdic i esportiu.

14a edició dels Medijocs
La participació en la cursa atlètica dels Medijocs de 2018 ha assolit
els 307 participants, que van córrer els 8 km del circuit de la
Pollancreda fins a Can Borrell de Sant Cugat del Vallès. A més, s’ha
fomentat l’esport infantil amb una cursa d’1 km. En la 14a edició
dels Medijocs també es va celebrar un torneig de golf al camp de
La Roca del Vallès en el qual van participar 58 jugadors. Per altra
banda, es va fer la tradicional caminada de muntanya de 9 km pel
Mirador de la Pena i pel bosc del Monestir de Poblet. En el marc
dels Medijocs, també es van integrar les activitats esportives fetes
a Osona durant la celebració de la Festivitat de Sant Cosme i Sant
Damià celebrades al Club de Tennis Vic.

64

Amb motiu dels Medijocs, també es celebra cada any un Simposi
sobre Salut, Medicina i Esport a la seu col·legial. Aquest 2018
s’ha dedicat al diagnòstic clínic i esport, amb experts del sector
que van debatre sobre diferents aspectes com la detecció del
risc cardiogènic en esportistes, diagnòstic de lesions musculars
amb l’anamnesi i l’exploració, orientació de l’activitat física en
pacients amb càncer, com deixar de ser sedentari... En el decurs
de l’acte es va fer el lliurament dels guardons de les competicions
esportives celebrades durant l’any.

Concursos artístics i activitat literària
Els metges poden mostrar la seva producció artística en diverses
de les activitats desplegades per l’Àrea Sociocultural. Per un
cantó, hi ha els Concursos Artístics per a Metges del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya, que el 2018 ha celebrat la
vuitena edició a Barcelona i que ha tingut 90 participants (32
en dibuix/pintura, 25 en narrativa breu, 19 en fotografia, 12 en
poesia i 2 en cinema).

MANUEL SANS | President de la Secció Col·legial de Metges Sèniors

L’activitat
sociocultural
organitzada pels
metges sèniors

agenda
cultural

abril
maig
juny

2018

El nostre
dia del llibre

La Secció de Metges Sèniors ha impulsat durant el 2018 tot un
seguit d’activitats recollides a les edicions trimestrals de l’agenda
cultural.
S’han fet 25 conferències de temàtiques diferents, impartides
per metges, musicòlegs, teòlegs, filòlegs, escriptors i poetes
relacionats amb el Col·legi. Cal destacar ponències com: “Bases
psicofisiològiques de la musicoteràpia”, “El futur de la vellesa”,
“El rellotge biològic”, “Epidèmia de rèptils”, “Medicina de l’antic
Egipte”, “Interaccions entre plantes curatives i fàrmacs: la cara
fosca de les plantes medicinals” i “El triomf de la mort en la
pintura occidental”.

Sortida en la cursa atlètica dels Medijocs de 2018.
Concert de l’Orquestra Ars Medica i de la Coral del CoMB.
Agenda Cultural.

Pel que fa a l’obra narrativa desenvolupada pels metges al llarg de
l’any, també ha estat important. Al voltant de Sant Jordi, metges
escriptors van presentar els seus llibres de temàtica no mèdica
i, sobre les mateixes dates, es va presentar la segona edició de
Paraula de metge, llibre en el qual es recullen les narracions dels
professionals que van participar en els Tallers Literaris a càrrec del
professor Abel Pohulanik.

Metges músics
Tant l’Orquestra Col·legial Ars Medica com la Coral del CoMB
han continuat durant el 2018 ampliant l’abast de les seves
actuacions. Els 60 membres de la coral i els 39 membres de
l’orquestra van actuar en 18 concerts realitzats en diversos
emplaçaments: a la seu col·legial, a l’església de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, a més d’altres poblacions de
Catalunya, Aragó i França. També cal destacar la participació
en el Mediconcert, a la Sala Luz de Gas, de metges músics en la
modalitat de música moderna.

Pel que fa al cinema i el teatre, s’han organitzat cinc sessions de
cinema i s’han fet dues lectures teatrals. També s’han programat
12 concerts de piano, guitarra, orquestra i corals de reconeguts
intèrprets com Rafael Salinas, Katherine Koegel i Aleix de Gispert;
el conservatori Gnessin de Moscou; l’orquestra Ars Medica o la
Coral dels Metges del CoMB i l’Hospital de Sant Pau.
S’han organitzat nou visites i excursions d’un dia entre les quals
destaquen les visites al Centre de Control del Metro de Barcelona,
al temple de la Sagrada Família i una calçotada a Reus, entre
d’altres.
També s’han realitzat quatre viatges de grup oberts als col·legiats a
Granada, al Sud de França, a Escòcia i a Cantàbria.
El mes de maig, el CoMB va atorgar els premis de prosa, pintura,
poesia, fotografia i vídeo a la jornada cultural organitzada aquest
any pel Col·legi de Metges de Barcelona. La jornada es va completar
amb la visita a l’Ajuntament i al Museu Arqueològic de la Ciutat.
L’acte central de 2018 va tenir lloc el 26 de juny, amb la celebració
de l’Assemblea General de la Secció de Metges Sèniors, en el
decurs de la qual es va donar la benvinguda als nous col·legiats
honorífics.
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JOSEP MARIA BENET | Vocal de la Junta de Govern

La dinamització de l’activitat
col·legial a les comarques
El febrer i març de 2018 es van constituir les juntes comarcals de la nova
legislatura en curs (2018-2022). Al llarg de l’any, s’han dut a terme 31 actes a
les comarques de Barcelona, amb l’objectiu de promoure la participació dels
col·legiats i posar el Col·legi al servei de la professió

Des de la Unitat de Participació del CoMB
es coordina tota l’activitat i els actes, que
s’organitzen a les comarques, alguns dels
quals s’han convertit en referents del
CoMB al territori.
Tradició, professionalisme i coneixement
conflueixen en aquests actes que avui són
un punt de trobada entre professionals
sanitaris, institucions i entitats de l’entorn.

Premis comarcals: potenciar la
recerca i la innovació
Des de les diferents juntes comarcals
cada any es convoquen premis acadèmics
per promocionar la recerca, la innovació
i l’excel·lència. Durant el 2018 es van
convocar 12 premis i, entre tots els treballs
guardonats, el CoMB va destinar 25.000 € en
concepte de beques i premis. Es van lliurar
premis en les Jornades de la Professió
celebrades al Bages, Baix Llobregat,
Maresme, Osona i Vallès Occidental.

Reforçar el prestigi de la
professió
Aquest any s’ha reprès la celebració
de l’Acte de la Professió Mèdica a les
comarques, amb l’objectiu de crear un
nou espai de relació entre els metges i fer
un reconeixement a la seva tasca. Aquest
acte s’ha celebrat en un nou format a l’Alt
Penedès i al Vallès Occidental i es preveu
organitzar-ne un l’any vinent a la resta
de comarques, començant pel Garraf i el
Vallès Oriental, durant els mesos d’abril
i maig. L’acte inclou molt especialment
un homenatge a la tasca dels companys
sèniors de la comarca i la benvinguda als
nous col·legiats.
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Aquesta primera edició, que ha esdevingut
un èxit de participació, vol ser el pretext
per convertir la Jornada de la Professió en
una cita recurrent a les nostres comarques.

VIII Jornada d’atenció primària
al món rural
A la ciutat de Berga el Col·legi organitza
anualment l’acte de referència de l’atenció
primària al món rural. La vuitena edició
es va centrar en com s’apliquen al món
sanitari i a l’àmbit rural les tecnologies
de la informació (TIC). La jornada es va
estructurar en dues taules rodones: a la
primera es va debatre sobre les tecnologies
en l’atenció primària, l’ecoconsulta, els
riscos de les apps i una app segura. A la
segona taula es van presentar les aplicacions
directes en patologies de la salut com la
diàlisi peritoneal i el projecte Teleúlceres,
per a la millora de l’atenció a pacients amb
ferides cròniques al Bages i Berguedà. També
es van pronunciar dues conferències de
Francesc Garcia Cuyàs i de Mireia Sans sobre
la transformació digital en els processos
d’atenció a la persona a l’entorn rural i sobre
el paper del metge a la xarxa, la identitat
digital i els aspectes deontològics.

Presidents de les Juntes
comarcals 2018-2022
Lourdes Gabarró, Alt Penedès.
5 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Elisenda Florensa, Anoia.
5 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Jordi Aligué, Bages.
7 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
César Romero, Baix Llobregat.
26 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Agustí Ferrer, Berguedà.
5 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Maria Lluïsa Calvet, Garraf.
5 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Pere Toran, Maresme.
14 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Francesc Xavier Clos, Osona.
5 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Montserrat Garcia, Vallès
Occidental. 39 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.
Esteve Llargués, Vallès Oriental.
11 delegats a l’Assemblea
de Compromissaris.

Berga. 18 de maig

VIII jornada
d’Atenció Primària
al món rural. TIC
de salut
Manresa. 19 d’octubre

Vigília
de Sant Lluc

Mataró. 14 de juny

XXI Jornada
de Recerca al
Maresme
Igualada. 26 d’octubre

Nit de la Professió
de l’Anoia

Vic. 28 de setembre

Festivitat
de Sant Cosme i
Sant Damià
Sant Joan Despí. 18 de desembre

Premis Sanitat
Baix Llobregat
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JUNTES COMARCALS I SECCIONS COL·LEGIALS

| Informe Anual 2018

L’activitat
de les seccions col·legials
Les seccions col·legials són òrgans interns de participació del CoMB que
reuneixen col·legiats amb característiques comunes

MTC

Els col·legiats que tenen uns interessos
similars i uns aspectes específics comuns
en l’exercici de la seva professió canalitzen
la seva activitat a través de les seccions
col·legials, la tasca de les quals ha continuat
durant el 2018 i ha estat difosa a la revista i
al web col·legial.
L’Assemblea de Compromissaris va
aprovar, el novembre de 2018, la creació
de la Secció Col·legial de Metges de
Tractaments Complementaris (SMTC),
que va integrar, de manera automàtica,
els membres que pertanyien a una o
més d’una, de les seccions de Metges
Acupuntors, Homeòpates i Naturistes.
Marian Lorente Gascón presideix la nova
Secció.
Amb l’objectiu d’apropar l’e-Salut als
professionals, la Secció de Metges e-Salut
ha fet aportacions en diversos congressos
i trobades, entre els quals es pot destacar
el 38è Congrés de la Societat Espanyola
de Medicina Familiar i Comunitària
(semFYC) i el Congrés Healthio 2018 (més
informació a la pàg. 53).
Els Metges de l’Àmbit Sociosanitari van
celebrar la 6a Jornada de Debat del sector
amb la intenció de millorar la qualitat
assistencial de l’àmbit sociosanitari. Durant
la Jornada van compartir experiències i van
debatre sobre els nous reptes a afrontar
(més informació a la pàg. 34).
El model d’atenció sanitària integrada
a les persones que viuen en residències
ha centrat el treball dels Metges de
Residències Geriàtriques, que han elaborat
un document en el qual reclamen que cal
dignificar la figura del metge de residències
com a fonament de la bona praxi i del
lideratge en aquest entorn.
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La 8a Jornada d’Orientació per als Futurs
MIR i l’acte de Benvinguda MIR són els
actes centrals organitzats pels Metges MIR i
Metges Joves. En l’edició del 2018, la secció ha
treballat en la creació de diversos documents
orientatius per als futurs MIR, entre les quals
unes guies pràctiques per al moment en què
els futurs MIR visiten els diferents centres.
La Secció de Metges d’Hospital ha
estat durant el 2018 atenta a com s’ha
desenvolupat la sanitat hospitalària
durant l’any. Tant pel que fa a la política de
recursos humans com al vessant retributiu
i també pel que fa a les reivindicacions dels
metges del sector concertat perquè siguin
tinguts en compte.
De les activitats de la Secció de Medicina
Pericial, Avaluadora i d’Assegurances del
2018 cal destacar la celebració del XIV
Simposi sobre aspectes medicopràctics
en l’avaluació del dany corporal, que es
va celebrar el desembre en el marc de les
XIV Jornades Catalanes d’Actualització
en Medicina Forense, a la Ciutat de la
Justícia. Va participar a les Jornades el cap
de la Unitat de Laboratori Químic de l’FBI
(Virginia, EUA), Anthony LeBeau.
Durant l’any 2018 la Secció de Metges
Psiquiatres ha participat en l’organització
i en ponències de la 9a edició de la Xarxa
a Debat, organitzada conjuntament amb
l’Asociación Española de Neuropsiquiatria
(AEN) i la Fundació Congrés Català de Salut
Mental (FCCSM). La Secció ha representat
el Col·legi al Consell assessor del Pla
director de Salut Mental i Addiccions
(PDSMiA), a la FCCSM i a la Plataforma per
a la Defensa de la Salut Mental Pública.
Un dels fets destacables de la Secció de
Metges de Sinologia i Patologia Mamària

PA

RG

GC

MIR

és que, des de la renovació de la Junta,
s’ha incrementat el nombre de socis i ja
superen els 150 professionals de diferents
especialitats. Així mateix, al llarg de
l’any s’han fet diferents taules rodones
en les quals hi ha hagut una destacada
participació multidisciplinària.
Barcelona va acollir el XIV Congrés Espanyol
de Sexologia, en l’organització del qual va
tenir un paper important la Secció de Metges
de Sexologia. El Congrés va ser un èxit i ja
es pot percebre un dels primers fruits: s’ha
convocat el Comitè Tècnic de l’Estratègia en
Salut Sexual del Sistema Nacional de Salut.
La Secció de Metges d’Estètica ha
continuat, durant el 2018, defensant
l’activitat dels professionals tant pel que
fa a les normatives legals en l’exercici de
l’especialitat i a la regulació de l’acreditació,
com en tot el que els pot afectar del nou
Reglament General de Protecció de Dades
que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.
El 2018 es va constituir la nova Junta de
la Secció de Metges de Gestió Clínica i
Sanitària, que va començar la seva activitat
definint la dinàmica de funcionament,
els objectius i les activitats formatives i
de difusió. També van fer una crida a la
participació a tots els companys interessats
en la gestió clínica, amb independència que la
seva dedicació sigui o no la de gestor.
L’activitat dels Metges Sèniors és
amplia i diversa, sobretot en allò que
fa referència als actes socioculturals
que queden reflectits en l’Agenda
Cultural (més informació a les pàgs. 64
i 65). Però, a més, també han tingut una
important participació en els seminaris de
preparació de la jubilació i en les activitat
intercol·legials de sèniors.
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ACTIVITAT
Grup Med

Solucions
de confiança
al teu servei
Som el grup d’empreses del Col·legi de
Metges i oferim solucions competitives, de
qualitat i fiables, a les necessitats de
caràcter econòmic i de servei dels metges
i altres professionals afins en els àmbits
professional, personal i familiar.
Contribuïm amb aquest conjunt de serveis
als objectius del Col·legi compartint-ne la
seva visió i els valors, amb la creació de
més serveis col·legials, i en ajuts socials i
econòmics per als mateixos col·legiats i
per a les seves famílies

Prevenció
i assegurances

Serveis
financers

Assessorament

Innovació
i tecnologia

Altres

www.med.es
GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1,
inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488

LES EMPRESES
DEL COL·LEGI

La confiança
i la transparència,
els valors que inspiren
el Grup Med
Us lliurem amb satisfacció l’informe anual del
Grup Med de l’exercici 2018 dins la Memòria
anual del CoMB. Aquesta publicació és part
del compromís de transparència i bon govern
corporatiu que hem assumit amb el nostre
accionista únic, el Col·legi de Metges de
Barcelona. Un comportament responsable,
la rendició de comptes i la bona gestió amb
sostenibilitat són el camí per tal de continuar
superant els nous reptes que se’ns plantegen
contínuament.
La confiança i la transparència són valors
fonamentals que inspiren el Grup Med i que
estan íntimament relacionats. Una empresa
sòlida cal que estigui convençuda de la seva
pròpia identitat per tal d’esdevenir una
empresa que practiqui la transparència en
la gestió. Només una empresa transparent
és creïble i de confiança. Per això ens cal fer
“memòria” cada any, per recordar i reafirmarnos sobre qui som, què fem i com ho
volem fer.
Us presentem aquest informe amb
l’objectiu d’exemplificar com el Grup
ajuda a crear valor i com el comparteix. Ens
cal emfasitzar la importància de cuidar i
atendre els qui ho fan possible, començant
pels nostres clients i col·laboradors. Amb
aquesta finalitat volem reforçar el treball
d’equip i ens cal impulsar una comunicació
eficaç i una col·laboració eficient entre
les àrees i les diferents societats del Grup
Med. Aquest objectiu es reforça mitjançant
el treball amb objectius comuns, des del
compromís mutu, la il·lusió i la passió que
compartim dia a dia per la feina ben feta.
Estem compromesos a garantir la
sostenibilitat de la nostra Corporació
professional, el Col·legi de Metges de

Barcelona. El Grup ha traçat una estratègia
de responsabilitat corporativa en el centre
de la qual hi ha la creació de valor social
sostenible en un àmbit de bon govern. Per a
nosaltres és una prioritat fomentar aquest
marc de treball ètic i transparent.
A grans trets, en les pàgines següents
podreu resseguir aquest esforç. Durant
l’any 2018, amb la voluntat de tenir una
relació més propera amb els nostres clients,
s’ha treballat en l’actualització dels portals
web del Grup Med i de les seves societats,
un projecte laboriós el resultat del qual
ha merescut l’esforç. Se’ls ha dotat amb
dissenys més actuals, amb més continguts
i una estructura més àgil que en facilita la
recerca d’informació. Tots ells s’articulen
entorn d’un nou disseny adaptat a les
últimes tendències digitals: millora la
usabilitat i l’arquitectura de la informació;
adaptació als dispositius mòbils o tauletes,
a les diferents resolucions de pantalla
i més facilitat d’accés a la informació;
millora del posicionament en els
buscadors, i una nova secció d’actualitat
amb continguts d’interès.
Continuem vivint un temps marcat
per importants desafiaments i grans
oportunitats que abordarem amb la certesa
de disposar d’un equip humà extraordinari i
de la confiança reiterada dels nostres clients,
el nostre actiu principal. Hem decidit
una estratègia eficaç per tal d’afrontarlos i mantenim un entusiasme renovat
per abordar el futur amb èxit, reforçar la
confiança en el Grup i poder mantenir-lo
com a líder en els seus camps d’actuació.
Gràcies, a tots, per formar part d’aquest
projecte engrescador.

Albert Lluch
Conseller delegat – director general
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QUÈ SOM
Grup Med, del Col·legi de Metges de Barcelona, és un conjunt d’empreses de serveis que amb alta professionalització i adreçades
als col·legiats, professionals sanitaris i les seves famílies i a altres col·lectius professionals, té la voluntat d’aportar i oferir:

confiança
Donem prioritat als valors
que conformen la nostra
personalitat corporativa,
basada en el treball ben fet i la
relació propera amb clients,
treballadors i proveïdors.
La confiança es mereix i
s’ofereix sent íntegres i
treballant amb compromís,
qualitat, innovació, talent i
responsabilitat.

talent

compromís
Estem compromesos amb el
creixement, amb el nostre
equip humà i amb els clients,
i, alhora, amb la societat i el
medi ambient. Volem ser un
Grup socialment responsable
i apliquem mesures que
contribueixen a crear i preservar
un entorn més amable. Ho
fem internament, facilitant
als empleats i col·laboradors
polítiques d’igualtat i
conciliació i, externament, per
mitjà d’accions respectuoses
amb el medi ambient i l’entorn
social i ciutadà.

qualitat
Hem establert una política de
qualitat continuada en relació
amb els productes i serveis
oferts pel Grup Med que es
basa en els següents pilars
estratègics: oferir productes
i/o serveis diferencials i
específics (Innovació), a
preus competitius sense
preocupacions (Confiança i
Integritat), i mitjançant un
assessorament personalitzat
(Professionalitat/Tecnologia).

innovació
L’actiu més important del
Grup Med, a més dels clients,
és el capital humà. La formació
contínua és fonamental,
perquè aporta un valor que
reforça la capacitació diària
dels nostres professionals.
Contribuïm a què l’equip
treballi en un bon ambient i
en condicions òptimes per tal
que es generi compromís, a
més d’eficàcia i productivitat.
Si a aquesta gestió del talent
se suma l’agilitat de resposta,
el rigor, la seriositat i l’atenció
personalitzada, el resultat ha
de ser un servei excel·lent.
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responsabilitat
Mantenim un decidit compromís
amb la seguretat de la informació
i la confidencialitat amb els
nostres clients i establim les
mesures de seguretat necessàries
per garantir la privacitat de les
seves dades. La priorització de la
tasca d’adaptació de les empreses
del Grup Med al nou Reglament
General de Protecció de Dades
Europeu (Reglament UE
2016/679), aplicable des del 25 de
maig de 2018, n’és una mostra.

A partir de les activitats del
Grup, hem generat un seguit
de projectes que afegeixen
valor a la comunitat mèdica
i a tot el país, que responen
a la voluntat d’acompanyar i
potenciar les idees i projectes
dels professionals de la salut
i que cerquen aconseguir
finançament públic i privat
per a projectes empresarials
en el sector sanitari. Oferim
solucions tecnològiques
i digitals a empreses i
emprenedors.

QUÈ FEM
Per tal de fer més eficient la nostra vocació de servei, el Grup Med s’estructura en quatre grans
àmbits d’activitat i ofereix als col·legiats productes i serveis de qualitat:

Prevenció i assegurances

Assessorament

Serveis financers

Altres

Innovació i tecnologia

El Grup Med en xifres

de la col·legiació és client de Grup Med
Clients Grup Med
56.479

58.153

59.212

60.580

61.975

26.906
2014

26.960
2015

27.642
2016

28.396
2017

29.029
2018

Total clients Grup Med

Clients col·legiats

Aportació directa del Grup Med al CoMB l’any 2018
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COM HO FEM
Un model
de creixement sostenible
D’acord amb les polítiques de sostenibilitat del Grup –i que compartim amb la Corporació professional–. Hem
implantat mesures i accions per tal d’augmentar l’eficiència i estalvi en les instal·lacions i assignat els recursos
necessaris amb l’objectiu d’assegurar la reeixida implantació d’aquestes polítiques

Gestió eficient
de l’energia

Economia circular
del paper

Partint dels principis d’equilibri i
racionalitat, cerquem incrementar
l’eficiència energètica de les instal·lacions.
Per la important repercussió mediambiental
que té, els principals esforços han posat el
focus en la substitució de les lluminàries per
d’altres amb tecnologia LED i la implantació
d’un sistema de control de consums a cada
instal·lació amb sensors per controlar la
il·luminació automàticament. Gràcies a
aquestes mesures, hem aconseguit reduir
el nostre consum energètic en un 27 % des
de 2009.

El consum de paper s’ha reduït els darrers
anys en un 30 % fruit dels objectius de
reducció a favor de l’estalvi de recursos.
Així mateix, el 2018 s’ha implantat un
nou protocol de tractament del paper amb
dades confidencials i no confidencials.

Gestió sostenible
de l’aigua
El consum total d’aigua s’ha anat reduint
des de 2009 en un 20 %. Entre les raons que
expliquen aquesta reducció, cal esmentar les
noves instal·lacions de dispensadors d’aigües
a l’edifici i les polítiques de sensibilització
sobre el consum.
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•  Tractament de paper amb dades
confidencials
Per tal de complir amb el nou Reglament
de Protecció de Dades europeu (RGPD),
s’ha creat un nou procediment de
destrucció del paper distribuint
contenidors de màxima seguretat per
introduir la documentació confidencial
que es vol destruir amb total garanties.
El paper amb dades confidencials, una
vegada destruït, també es recicla.
• Tractament de paper amb dades
NO confidencials
Continuant amb les polítiques de
sostenibilitat del Col·legi i del Grup Med,
i per tal de seguir assumint el compromís
amb la preservació del medi ambient
com una part essencial de l’estratègia
de responsabilitat corporativa, s’han
distribuït contenidors de cartró a cada
planta per dipositar els documents sense
dades confidencials per ser reciclats.

Una relació estreta
i positiva amb els ‘stakeholders’
Definim els grups d’interès com aquelles entitats o individus que estan afectats significativament per les activitats,
productes i serveis del Grup Med: clients, Col·legi i col·legiats, empleats, col·laboradors, emprenedors, societat i país.
Conèixer les seves expectatives i requeriments és un aspecte fonamental per desenvolupar la nostra estratègia. Hi
mantenim una comunicació fluida i bidireccional a través de diferents eines de diàleg que ens permeten conèixer els
temes que més els preocupen o interessen i que són, alhora, rellevants per a nosaltres per afrontar els reptes i les
oportunitats que sorgeixen en el desenvolupament de la nostra activitat

Eines de diàleg
Amb els
clients
•  Enquestes de
satisfacció del
client: de satisfacció
del col·legiat amb
el Grup Med; de
l’atenció dels sinistres
de Medicorasse;
del Servei de
Responsabilitat Civil
Professional.
•  Sistema
multiplataforma
d’atenció al
client: atenció
personalitzada,
telefònica, mailings,
formularis web, etc.

Amb el
Col·legi de
Metges de
Barcelona i
col·legiats

Amb els
Amb
Amb la
empleats i
emprenedors societat i el
col·laboradors
país

•4
 Consells
d’Administració
anuals per societat.

•R
 eunions de
seguiment.

•3
 Assemblees de
Compromissaris
anuals.
•5
 9 reunions de
Consells de totes les
societats.

•E
 nquestes de satisfacció
de clima laboral.

•P
 ortal de l’empleat.
•B
 ústia de
suggeriments.
•P
 la d’incorporació de
l’empleat.

•  Metge Emprenedor
(Healthequity,
empresa del Grup
Med): impulsa la
creació de noves
empreses d’alta
tecnologia en l’àmbit
mèdic.
•P
 articipació als
Fòrums d’inversió
Healthcare, punt
de trobada entre
inversors i empreses.

•  Grup

de Prevenció de
Residus en Oficines
de Barcelona.
•  Conveni

de
col·laboració per
fer un reciclatge de
residus d’oficines.

•P
 la de participació i
comunicació interna.
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ALBERT CAIRÓ | Director general de Medicorasse, corredoria d’assegurances

Medicorasse inicia un procés de
transformació per assolir nous reptes
La corredoria d’assegurances Medicorasse ha superat
els 78 milions d’euros de primes intermediades

Superada la fita dels 25 anys oferint un
servei assegurador de qualitat als metges i a
la resta de clients, Medicorasse ha iniciat,
al llarg del 2018, un procés profund de
transformació per assolir un nou repte:
la millora de la proximitat del servei
assegurador, a més de la potenciació de
l’agilitat d’informació al client sobre l’estat
de les seves assegurances.
L’any 2018 ha estat un període de canvis
iniciat amb la incorporació del director
general de la corredoria, Albert Cairó, i ha
continuat amb la implementació de quatre
projectes estructurals que han permès
millorar aspectes molt rellevants:

1. La comoditat dels clients que són

atesos presencialment, gràcies a la
renovació de l’espai que ocupen les

oficines de la seu central al passeig de
la Bonanova de Barcelona.

2. L’agilitat de les gestions fetes en el

decurs de les visites amb els clients,
al seu lloc de treball o a la seva llar,
mitjançant la dotació de noves eines
informàtiques (tauletes) per als
assessors comercials.

3.	L’eficàcia de les gestions internes de
cotització, emissió i tramitació dels
sinistres, amb un nou esquema de
distribució d’equips de treball, a més
de funcions i responsabilitats i, alhora,
potenciant el treball en equip a través
d’una disposició física estratègica i diàfana.

4. La gestió dels clients persones jurídiques
a través de la creació d’un departament

Nova producció bruta 2011-2018 en nombre de pòlisses

Sinistres
Declaracions de 13.814 sinistres l’any 2018
Autos
Llar i Comunitats
Propietaris
Incapacitat Temporal
(no inclou MM)
Salut
MediConsulta i
comerços
RC Centres sanitaris i
altres
Altres
Total
Declarats directament
a Medicorasse
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8.155
7.952
2.362
1.830
199
197
396
387
319
252
208
390
2.175
2.016
13.814
13.024
8.049
7.977

2018

2017

específic d’empreses que, com a objectiu
d’especial interès, assessora sobre pòlisses
col·lectives de salut.
Als canvis esmentats, s’hi ha afegit la signatura
al llarg de 2018 d’acords de col·laboració amb
diverses entitats que permetran eixamplar la
base de clients de la corredoria: Munitec Activa,
Zinkcare, Federació Catalana de Caça i Proliga.
El resultat de tot això i del treball en equip
del personal de la corredoria ha fet que
Medicorasse hagi superat l’any 2018 els 78
milions d’euros de primes intermediades.
Ha estat un any ple de transformacions que
han facilitat el camí de la corredoria cap a
la cimentació d’una nova etapa en què la
peça clau ha estat afegir valor a l’entorn
assegurador dels clients.

Total clients a Medicorasse
El 2018 tenim + 845 clients vs 2017
Desembre 2011 a desembre 2018

LUIS A. MORALES | President de Mutual Mèdica

DOMINIQUE GODET | Director general de Sham i del grup Relyens

Mutual Mèdica
Sham, el CoMB i
i Medicorasse, una
el Grup Med: una
relació basada en la col·laboració al servei
confiança en benefici
de l’assegurament
del metge
de l’oferta de serveis
sanitaris
Mutual Mèdica i Medicorasse segueixen una estratègia basada en
la proximitat i en la personalització en funció de les necessitats
dels metges. Ens orientem cap a tots aquells que necessiten un
assessorament específic en matèria de previsió social, ja sigui en
cas de baixes, d’incapacitats o de jubilació. I, en aquest sentit,
Medicorasse té un paper molt important: buscar les solucions
asseguradores més adequades per als metges actuals, els quals
continuen exercint, malgrat totes les dificultats amb què es
troben en el seu dia a dia pel seu compromís amb la seva professió.
No tenim cap dubte que, per assolir aquest objectiu, hem de
continuar treballant com ho hem fet fins ara, conjuntament, amb
pas ferm i decidit, per afrontar els reptes futurs del nostre sector.

Novetats asseguradores
Davant l’augment de les agressions a metges en els últims quatre
anys, i en resposta a les inquietuds i demandes dels mateixos metges,
des de Mutual Mèdica hem treballat el 2018 en la creació de noves
assegurances, entre les quals es troba l’Assegurança d’Incapacitat
Laboral per Agressions. La mutualitat ha posat a partir de 2019 a la
disposició de tots els seus mutualistes, i de manera gratuïta també
per a la resta de professionals, a través d’acords amb els diferents
col·legis de metges, una prestació que cobreix fins a 15 dies de baixa
laboral per agressió, física o psíquica, en l’exercici de la professió
mèdica i amb una renda de 50 euros diaris. L’entitat és especialista
en assegurances per a metges i aquesta vol ser la seva aportació a la
problemàtica de les agressions al col·lectiu mèdic.
Una altra novetat ha estat que ara des de Mutual Mèdica es
cobreixen les guàrdies mèdiques que el metge no pugui realitzar per
causa d’una baixa laboral. Amb aquesta assegurança garantim uns
ingressos des del primer moment en forma de renda diària en cas de
malaltia o accident, per poder fer front als compromisos econòmics
de sempre i continuar endavant amb els projectes de futur.
El creixement continuat de mutualistes és un fidel reflex de la
confiança que els metges han dipositat en nosaltres en el moment
de buscar cobertures asseguradores que els garanteixin poder
exercir la seva professió amb tranquil·litat. És, per tant, un èxit
conjunt que la mutualitat hagi acabat l’any amb un total de 62.025
mutualistes, 4.116 més que l’any anterior, una xifra que ens
mostra que ens trobem en plena forma per continuar treballant
en una estratègia de personalització de l’oferta d’acord amb les
necessitats del nostre col·lectiu.

Les tres entitats comparteixen valors, capacitats
i competències comunes i complementàries per
contribuir a la prevenció, la seguretat i la gestió dels
riscos dels professionals mèdics de Catalunya i dels
hospitals del país

El juliol de 2017, dins del marc d’una convocatòria d’ofertes
públiques associant el Col·legi de Metges de Barcelona a CatSalut,
el contracte col·lectiu de Responsabilitat Civil (RC) del sistema
sanitari català va ser assignat a Sham, mutualitat especialitzada
en l’assegurament i la gestió de riscos, sòcia sòlida i duradora dels
agents de la salut i de l’àmbit medicosocial des de fa noranta anys.
Es tracta d’un contracte subscrit pel Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya, a través de Medicorasse, la corredoria d’assegurances
del Grup Med, que permet millorar i reforçar la gestió del risc de
responsabilitat professional de més de 25.000 metges dels quatre
col·legis catalans que han subscrit aquesta pòlissa.
Més que una asseguradora, Sham és un soci implicat i integrat
en el si de l’entorn de la salut a escala europea: la nostra
mutualitat treballa en associació amb nombroses institucions,
federacions professionals i fins i tot societats d’experts. Un dels
esdeveniments més importants de l’any, que il·lustra aquesta
implicació social, ha estat la creació de la primera Càtedra de
Responsabilitat Professional Mèdica i de Medicina Legal entre la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Col·legi de Metges
de Barcelona, el Grup Med i la nostra mutualitat. Es tracta d’una
iniciativa pionera en el món acadèmic que tindrà connexions
internacionals, nascuda amb l’objectiu d’afavorir l’ensenyament,
la recerca i la formació dins l’àmbit de la responsabilitat mèdica i
de convidar a compartir les bones pràctiques professionals.
Més enllà de l’assegurament, la col·laboració entre Sham i el
Col·legi de Metges de Barcelona contribueix activament a
difondre i promoure una cultura de la prevenció i de la gestió dels
riscos davant de la totalitat dels actors, amb l’objectiu d’assegurar
cada dia més l’atenció sanitària en benefici dels metges, els
hospitals i els pacients-ciutadans.
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RICARD MONTES | Director gerent de Med1/MedSasa

Med1 consolida el seu creixement
en clients i actius
L’alt grau d’especialització en els productes de Med1
comporta el creixement a 368 milions d’euros dels
recursos totals de clients gestionats

La nostra trajectòria de creixement i
consolidació es referma amb un balanç
molt satisfactori al tancament de l’exercici.
Treballem amb l’objectiu de consolidar
les relacions amb els nostres clients,
assessorant-los amb rigor i transparència i
amb un equip humà preparat i compromès.
Durant el 2018, hem experimentat un
augment en el nombre de clients nous
(1.447), la qual cosa suposa un 10 % de
mitjana de creixement i de la base de clients
vinculats, que són els que tenen més de
dos productes amb la nostra entitat. El
nivell de satisfacció global expressat pels
clients dels serveis oferts per Med1 s’ha vist
incrementat de nou (8,3 punts).
Els recursos totals de clients gestionats per
l’entitat pugen a 368 milions d’euros, una

Finançament metge jove i metge
empresari

promoure l’esperit emprenedor (974.671
euros finançats) i a empreses que necessiten
finançament (1,98 milions d’euros). També
hem continuat impulsant la millora en les
condicions de préstec hipotecari (gestió
d’actius consolidats per valor de 19,16
milions d’euros, una xifra substancialment
per sobre de la del sector) i de préstec de
consum (4,33 milions d’euros).

L’entitat s’ha mantingut proactiva en el
finançament de tot tipus de projectes
professionals i personals. Hem fet èmfasi a
donar suport al finançament que el metge
empresari i el metge jove necessiten per
dur a terme els seus projectes (més del
30 % dels clients són menors de 35 anys).
També hem continuat treballant en la
concessió de finançament d’actius per

Malgrat l’actual situació de baixa rendibilitat
del sector, Med1 ha aconseguit mantenir
la seva sostenibilitat i creixement en el
temps i és per això que ens sentim preparats
per afrontar nous reptes i continuar
projectant cap al futur la nostra trajectòria
de prudència, excel·lència i creixement i
de suport al metge en les seves necessitats,
tant d’estalvi com de finançament.

xifra que creix anualment de forma recurrent
un 11,5 %. Aquesta trajectòria és el resultat
d’un model sòlid de negoci que combina
un esquema extens de serveis financers
juntament amb un alt grau d’especialització
de productes per al col·lectiu mèdic.

Evolució gràfica dels recursos de clients
Desembre 2007 a desembre 2018

Evolució actiu 2012 a 2018 a escala

(Valors en milers d’euros)

2012
65
4.133.943
2013
95
3.668.381
2014
147
5.997.334
2015
189
10.920.001
2016
252
12.677.361

Perfil dels clients
62 % dels clients < 56 anys
el 31 % d’aquests < 36 anys

Nova producció consum
variació anual
+ 97 % volum + 55 % operacions

Hipoteques variació anual

Nova producció empreses

+ 56 % volum + 48 % operacions

+ 70 % volum + 56 % operacions
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2017
314
15.728.672
2018
484
25.627.437

Operacions
Volum

JOSÉ DE ALARCÓN | Director general de Medpatrimonia

Medpatrimonia continua creixent i tanca
2018 amb 237 milions d’euros sota gestió
En un any que ha tancat amb un descens del sector de banca privada a
Espanya, hem seguit creixent (aquest any al 5 %) sent fidels al nostre
model de servei i recolzant-nos en la confiança que ens atorguen els metges
i llurs famílies

Medpatrimonia, la societat participada
pel Grup Med i Andbank per donar servei
als metges i les seves famílies en la gestió
de llurs patrimonis, tanca 2018 amb 237
milions d’euros (un increment de 12 milions,
que representa un 5 %) i 1.100 clients.
El creixement té lloc en un context de
rendibilitats negatives als mercats financers
que ha suposat una reducció del 3 % al mercat
de banca privada. Es reforça així la feina d’un
equip que ajuda a gestionar el patrimoni
dels professionals —principalment del
col·lectiu mèdic— que, amb el seu esforç,
han aconseguit reunir un patrimoni i que
necessiten per invertir-lo un assessorament
especialitzat i diferencial. Un any més, des de
Medpatrimonia, agraïm la confiança als nostres
clients, als metges col·legiats i al Col·legi.

Fidelitat al nostre model de negoci
Continuem construint el nostre negoci
al voltant de tres pilars que considerem
bàsics i diferencials:

1.

Especialització. Experiència mitjana de
l’equip de 15 anys treballant al sector

Tancament exercici

i amb accés a professionals experts
d’Andbank. Així mateix, la plataforma
tecnològica del nostre soci és puntera
al mercat i dona la possibilitat de
contractar 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 inversió es presten
amb absoluta dedicació i de manera
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 familiar, etc. I, sobretot, el
client en si mateix i les seves expectatives.

3.

Rendibilitat aconseguida als nostres
clients. El model de negoci es culmina
amb la consecució dels millors resultats
mesurats en el rendiment de les
inversions dels clients. En un any com
2018, de rendibilitats negatives en totes
les classes d’actius, s’han d’evitar errors
bàsics que atempten contra el patrimoni.

La importància de
l’assessorament en la gestió
del patrimoni
Sens dubte, el principi bàsic en el qual
assessorem els clients és evitar assumir
més riscos dels necessaris en els moments
alcistes i d’eufòria, a més d’evitar deixarse portar pel pessimisme i fer vendes en
els moments de pànic. En concret, en
l’últim trimestre de 2018 els mercats
van patir pèrdues generalitzades que
s’han recuperat en gran part en el primer
trimestre de 2019.
En aquest sentit, és important ressaltar
que cal una visió a llarg termini per obtenir
rendibilitats satisfactòries i reduir la
volatilitat d’actius com la renda variable. Els
últims 15 anys (inclosa la gran crisi financera
de 2008), els clients que han continuat
completament invertits han tingut guanys
interanuals del 5,3 %. No obstant això, la
rendibilitat disminueix al 0,5 % si els clients
es perden les 10 millors jornades de mercat
o al (-4,1 %) si se’n perden les 30 millors
(vegeu gràfic adjunt).

Impacte de ser fora del mercat
Rendibilitats de l’MSCI Europa
EUR, el valor d’una inversió 10.000€ des de 2004 fins a 2018 amb la rendibilitat total anualitzada

(increment 12 milions + 5 %)

clients

Font: Bloomberg. MSCI, J. P. Morgan Asset. Management. Els resultats d’inversió es basen en la rendibilitat total. Exclusivament amb finalitats
il·lustratives. Rendibilitats calculades diàriament al llarg del període, pressuposant que no es va generar cap rendibilitat en el nombre indicat de
millors dies. Les rendibilitats passades no són representatives dels resultats futurs. Guide to the Markets – Europa. Dades a 31 de desembre de 2018.
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Professionals
al servei de
professionals
Posem l'experiència i l'especialització de més
de 25 anys al servei dels nostres clients. Oferim
cobertures completes i personalitzades a les
seves necessitats i preferències gràcies a una
àmplia cartera de companyies líders del sector
assegurador. El nostre objectiu és
proporcionar una protecció integral
d’assegurances i defensar els seus interessos
davant de sinistres o reclamacions.

Danys Materials

Responsabilitat
de protecció
de dades

Responsabilitat
Civil Professional
i de Societats

Baixa Laboral

Vida / Risc

Responsabilitat
Civil de Directius
(D&O)

MEL

Salut

medicorasse.med.es
Medicoresse Correduria de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006,
de 17 de juliol.

ESTHER SÁNCHEZ | Coordinadora de Mediconsulting Fiscal FERNANDO VALVERDE | Coordinador de Mediconsulting Laboral

Mediconsulting, l’assessorament de
referència per als professionals sanitaris
La consultoria fiscal, laboral, comptable, legal i de protecció de dades
del Grup Med es consolida com a referent a l’hora de donar suport als
col·legiats en l’exercici de la seva professió

Mediconsulting ha superat les previsions
fetes a l’inici de l’exercici i ha tancat l’any
amb 7.123 clients de la consultoria fiscal i
laboral, gràcies a l’esforç que fan els seus
professionals en temps i recursos per oferir
el millor servei possible, i per ampliar la
cartera de productes i serveis als clients.
Mediconsulting es troba en un moment
clau de reconversió de la companyia. Amb
l’esperit de modernitzar-se, la societat viu
un període de transició que es tradueix en
un rejoveniment de l’equip de professionals,
mantenint l’expertesa i mestratge assolit
pels professionals experimentats al llarg
de tants anys. Aquest relleu s’ha organitzat
minuciosament i de manera progressiva, tot
seleccionant col·laboradors amb currículums
complets i perfils atractius i propers per als
clients, amb un assessorament continuat per
part de l’equip més sènior.
En els darrers anys, la societat ha esdevingut
una consultoria puntera en l’àmbit sanitari i
és per això que col·labora amb altres col·legis
professionals del sector en diferents àrees
donant suport, sobretot en l’àrea jurídica
i legal. Aquestes col·laboracions van en
augment i per això s’ha reforçat recentment

l’equip a l’àrea jurídica i també s’està
treballant en reforçar les col·laboracions i
sinergies amb altres professionals.

Compliment normatiu i protecció
de dades
Mediconsulting disposa de col·laboradors
dedicats a la implantació de models de
compliment normatiu, cosa que protegeix
els clients dels riscos i les responsabilitats
penals que es poden derivar de la seva
activitat professional. A més, amb motiu
de l’entrada en vigor a mitjans de 2018
del nou Reglament europeu amb matèria
de protecció de dades, Mediconsulting ha
esdevingut un referent en el sector pel que
fa als serveis d’implantació i assessorament
pel compliment d’aquesta normativa dels
centres i consultes mèdiques. La nova Llei
Orgànica de Protecció de Dades i Garantia
de Drets Digitals, de finals de 2018, afegeix
l’obligació per a tots els centres sanitaris,
llevat dels que exerceixen a títol individual,
de nomenar el Delegat de Protecció de
Dades (DPD) i des de Mediconsulting, s’ha
ofert el servei extern de DPD per aquests
centres, amb el benentès que això garanteix
el compliment d’una matèria cada cop més

sensible i rellevant l’incompliment del qual
pot arribar a comportar sancions.
D’altra banda, des de fa un temps s’està
treballant i invertint en la implantació en la
companyia de les últimes tecnologies com a
eina de treball per poder prestar els millors
serveis de manera més eficaç i sostenible. En
aquest sentit, hi ha hagut canvis en l’àmbit
de seguretat informàtica, i s’ha implantat
un sistema que permet tenir certificats
al núvol amb l’objectiu d’aconseguir una
tramitació 100 % electrònica, validació
digital i supressió del suport físic del paper.
El certificat digital s’allotja en un servidor
segur i l’usuari hi accedeix quan vol signar un
document digitalment, prèvia autenticació
de la seva identitat.
Mediconsulting té com a repte consolidar
la seva posició de referent en el sector,
incrementant l’ús de la tecnologia,
l’aportació de més valor i l’entrada en
col·lectius més joves de col·legiats que hi
han de trobar resposta als requeriments que
el desenvolupament de les seves carreres
professionals els hi posaran en els àmbits
fiscals, societaris, comptables, laborals, de
compliment normatiu, i altres.
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Oferim una àmplia gamma de productes i serveis bancaris adaptats
a les necessitats específiques dels professionals, particulars i les
seves famílies, amb la màxima professionalitat i amb unes
condicions exclusives, gràcies a l’acord de col·laboració que
mantenim amb BBVA.

La confiança
d’estar junts

Comptes
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Confirming

Targetes

Factoring

TPV

Dipòsits

Fons
d’inversió

Préstec Negoci

Renting

Finançament
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impostos
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Med1 Serveis Financers és una marca registrada que identifica a Medone Serveis S.L.U., amb NIF B- 61.910.865, RM de Barcelona, tom 31.642, foli 5, full B-196.873, inscripció 7a i
domiciliada a 08017 - Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47; i posa aquests productes al teu abast gràcies a l’acord de col·laboració que manté amb BBVA.

LLUÍS G. PARERAS | Codirector de Healthequity

L’evolució del projecte de
la societat de capital risc
Healthequity

Implementació
tecnològica
de projectes
col·legials

Projectes rebuts
(255 nous)
Dades acumulades (2011–2018):
Tipologia projectes rebuts:
Dispositius mèdics: 34 %
Biotecnologia: 51 %
IT: 8 %
Serveis sanitaris: 7 %
L’activitat del fons de capital risc Healhequity SCR ha continuat creixent al llarg de 2018.
S’han rebut 328 projectes, dels quals 255 són nous. L’objectiu de Healthequity SCR és
contribuir a la transferència tecnològica, és a dir, treballar per fer arribar al sector salut
el màxim nombre de projectes innovadors i així promoure el creixement del mercat i
l’ocupació; generar riquesa en el territori, i defensar els interessos del col·lectiu mèdic.
El gruix dels projectes que s’han analitzat deriven de la recerca que porten a terme els
mateixos centres de recerca (27 %), les universitats (23 %) i els hospitals (12 %). Pel que fa
a la tipologia, la gran majoria provenen de l’àmbit biotec (51 %) o estan relacionats amb el
desenvolupament de dispositius mèdics (34 %) i estan en una fase de desenvolupament de
seed (40%) o start-up (40 %).
El fet que Healthequity SCR sigui una societat jove i de les poques especialitzades en
el sector salut, l’han convertit en un actor clau de l’ecosistema biomèdic català. Des de
Healthequity sempre es busquen iniciatives que ofereixin millores clíniques significatives.
Un bon exemple d’aquesta filosofia són les empreses participades que formen part de la
seva cartera: n-Life Therapeutics, Laboratoris Sanifit, Minoryx Therapeutics, Peptomyc,
Versantis i Glycardial Diagnostics.
El tret comú de totes aquestes empreses és que han aconseguit aixecar importants
rondes de finançament. Laboratoris Sanifit va aixecar la ronda del sector biotec més gran
a l’Estat espanyol (36M €); Minoryx Therapeutics, la més important per una empresa
biotec catalana (19,4M €) l’any 2015 i una altra ronda de 21,3M € l’any 2018, i Peptomyc
una de 4,2M €. Per la seva banda, Versantis, que és la primera empresa d’àmbit europeu
participada per Healthequity, va obtenir 4,5M CHF (4,1M €) en una ronda de Sèrie A,
i Glycardial Diagnostics va aconseguir finançament a través de l’SME Instrument del
programa H2020 de la Comissió Europea.
Cal apuntar que a l’abril de 2018 va finalitzar el període d’inversió de Healthequity SCR.

Meditecnologia és una peça clau en
el desenvolupament tecnològic dels
projectes que impulsa el Col·legi. De
fet, des del seu naixement l’any 1995,
els professionals de Meditecnologia
han maldat per oferir als metges
col·legiats les solucions més innovadores
i tecnològiques en l’àmbit de la salut.
Alguns dels projectes més representatius
que ha posat en marxa tecnològicament
són la plataforma Acredita, a través de
la qual es poden acreditar activitats de
formació continuada relacionades amb
les professions sanitàries, i el programa
Web Mèdic Acreditat (WMA), que atorga
un segell de qualitat a les pàgines web
que contenen informació de salut fiable
i contrastada. De fet, altres col·lectius i
institucions sanitàries han recorregut
a Meditecnologia per adaptar aquestes
dues plataformes a les seves pròpies
necessitats.
Meditecnologia també ha treballat
intensament en el desenvolupament de
l’app del Col·legi, responsabilitzant-se de
la implementació de noves funcionalitats.
Pel que fa a la renovació tecnològica dels
departaments del Col·legi, Meditecnologia
ha contribuït a la digitalització del
consentiment informat per tal que els
usuaris de la Unitat d’Atenció al Col·legiat
puguin signar-lo des de les tauletes que
recentment s’han incorporat.
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XAVIER TARRÉS | Director general de Firmaprofesional

L’actuació a Europa
de Firmaprofesional

L’any 2018 ha estat un any marcat pel
procés de transformació que vam iniciar
el 2017. La nova regulació de l’eIDAS
(nova normativa europea més exigent que
permet actuar en tot el mercat de la Unió
Europea) va provocar un fort impacte, en
les solucions de confiança electrònica i en
la mateixa regulació dels prestadors. A més
de tots els canvis normatius i d’ampliació
de la nostra oferta amb certificats
digitals qualificats, l’eIDAS ha suposat
una revolució en la definició del mercat
objectiu de Firmaprofesional. Europa
és ja part del nostre àmbit comercial i el
nombre i la tipologia dels competidors s’ha
modificat substancialment.
Anticipant-nos a aquesta transformació,
Firmaprofesional ha accelerat durant l’any
2018 la seva actuació a Europa iniciant una
intensa exploració comercial en països com
Holanda, Alemanya, Bèlgica i Luxemburg.
A Alemanya i a la regió del Benelux és on
hem començat a tenir clients per certificats
digitals d’empresa, certificats SSL
qualificats i solucions de Firmacloud.
El nostre objectiu és continuar expandint
aquesta activitat internacional adreçant
la part de la cartera de productes,
plataformes i solucions/serveis que més
s’adeqüin a les necessitats i demandes dels
clients europeus.

Empresa proveïdora de solucions
tecnològiques
Una segona línia de l’estratègia de 2018
ha estat, un cop analitzat el nou mapa de
competidors tecnològics i l’evolució del sector
digital, la segona línia estratègica de 2018 ha
estat la de transformar Firmaprofesional,
d’una d’empresa proveïdora de certificats
digitals a una empresa proveïdora de
solucions tecnològiques.
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Amb aquest objectiu, hem fet les següents
actuacions:
•H
 em actualitzat la nostra marca, amb una
nova imatge per a les solucions sobre les
quals farem pivotar una part del nostre
futur negoci: Firmacloud i Firmamobile.
La nova imatge corporativa respon al nou
posicionament que volem adquirir en el
sector tecnològic, la diferenciació davant
la competència, tant la tradicional com
l’europea, i a la necessitat de disposar d’una
imatge més adequada per a les noves eines
de comunicació digital.

•H
 em reformulat la nostra cartera de
productes per tal de fer-la més simple i
alhora molt més competitiva. El resultat
ha estat una cartera amb productes,
solucions i serveis complerta per poder
donar resposta als nous reptes del mercat.
Així doncs, els productes agrupen el
nostre negoci tradicional de certificats,
entre les nostres solucions cal fer esment
de Firmacloud, Firmamobile i Firma
Biomèdica i, a l’últim, els serveis que

s’emmarquen dins del disseny, la creació o
la gestió d’Autoritats de Registre, Punts de
verificació presencial o Segells de temps.
•P
 er adreçar-nos a tot el mercat amb les
noves solucions de Firmaprofesional,
ens calia ampliar i reforçar el
departament comercial. Actualment
el departament està compost per 7
persones a Espanya i dues a nivell
internacional.
En conclusió, tot i haver experimentat
un creixement sostingut en volum de
certificats i contractació de serveis/
solucions, el més destacable del 2018 ha
estat la tasca de Firmaprofesional per
reforçar i adaptar la nova cartera de serveis
qualificats a la nova demanda tecnològica
a Europa. Amb una estratègia molt ben
definida, la nova imatge corporativa,
l’exploració del mercat europeu, l’actuació
comercial per canals, la nova cartera i un
nou equip comercial professionalitzat. La
companyia ha posat les noves bases per un
profitós any 2019 que ha de ser molt positiu
quant a resultats i creació de valor. Les eines
hi són, i sobretot l’entusiasme, la implicació
i el compromís de tots els professionals que
constituïm Firmaprofesional.

Els nostres productes, serveis i solucions
Certificats Digitals Qualificats
Personals
Corporatius
Representació legal
Representació voluntària
Entitats sense PJ
Segells d’empresa
Tècnics (SSL)
Certificats Digitals
No Qualificats

Autoritat de registre
Corporatives
Intermediàries
Finalistes
Punt de verificació presencial

Firmamobile ®
Enregistrat / Acreditat
Certificat / Qualificat

Segellat de temps qualificat
QTSA
TSU / QTSU

Firma Biomètrica

Custòdia de Claus Xifrat
Suports i accessoris

Firmacloud ®
Firmacloud
Firmacloud-Q

Marketplace tecnològic
Portafirmes Electròniques
Centralització in-house
Notificacions electròniques

L’activitat d’altres societats
de serveis del Grup
El Grup Med ofereix altres solucions competitives que
donen resposta a les necessitats del col·lectiu mèdic i
també als professionals afins

Viatges a Granada,
Montpeller, Escòcia i
Cantàbria, organitzats
per Mediviatges per
a la Secció de Metges
Sèniors.

Mediviatges
Mediviatges ha aconseguit una bona
evolució el 2018, en què ha influït de manera
positiva el fet de tenir una oferta més àmplia
de productes, juntament amb la combinació
de la personalització del servei i l’excel·lència
del seu assessorament. S’ha consolidat la
cartera de clients a través de la renovació de
l’oferta i d’un nou ecosistema de propostes
amb l’objectiu d’aportar valor als clients amb
la planificació, l’organització i l’execució de
viatges, i tot plegat gràcies a la selecció de les
millors destinacions i majoristes i un servei
postvenda excepcional.
Mediviatges ha treballat també per convertirse en el referent en l’experiència de viatjar
per als clients sènior oferint-los productes
de qualitat i garantia. Amb la finalitat de
donar-los un servei personalitzat, s’ofereix
una experiència única, exclusiva i segura,
la fi de la qual és satisfer les expectatives
del viatger i del viatge mitjançant el
compliment total de les necessitats
d’aquest col·lectiu. És en aquest context
que des de la societat, i per tal d’aconseguir
la màxima satisfacció del client, s’ofereix
un guia acompanyant en totes les
destinacions que s’organitzen per a ells a
més d’unes guies de vacances específiques

i fetes ad hoc que disposen de tota la
informació de les destinacions organitzades
per al client sènior i que es posen al seu
abast al llarg de l’any.
Durant el 2018 s’ha renovat el portal web de
l’agència on s’introdueixen i s’actualitzen
una varietat de productes, com ara són
viatges alternatius, en grup, en solitari,
viatges d’aventura, grups, per a famílies o per
a aquells viatgers que desitgen experiències
diferents i que, a través de Mediviatges,
troben experiències personalitzades
amb aspectes i detalls singulars gràcies a
programes únics i d’alt valor per al viatger a
qualsevol destinació del món.
Mediviatges ha treballat per tal d’adaptarse a la nova normativa de protecció
de dades personals disposant de nous
formularis de consentiment i cessió de
dades d’acord al nou Reglament General de
Protecció de Dades Europeu (Reglament
UE 2016/679), que és aplicable des del
25 de maig de 2018. Així, quan el client
visita per primera vegada l’agència del
Grup Med -normalment per recollir la
documentació- se li explica la necessitat de
signar la documentació per tal que l’entitat
pugui tractar les seves dades en el moment
d’enviar diferents tipus de comunicacions.

Aparcament Doctor Roig
i Raventós
S’ha pogut constatar el bon funcionament
de l’aparcament Doctor Roig i Raventós
-equipament de propietat municipal,
construït i gestionat per l’empresa del
Grup Med, Immomèdic 09, en virtut d’una
concessió administrativa guanyada en concurs
públic- des que es va inaugurar l’any 2013. Al
llarg d’aquests anys s’ha mantingut el ritme
positiu d’usuaris amb un augment global i
sostingut en l’activitat assolint els objectius
d’incentivar-ne l’ús per part de la col·legiació,
dels clients del Grup Med i dels veïns.
Les principals magnituds de l’aparcament
reflecteixen, d’una banda, el bon
comportament de l’activitat en el negoci
i, per una altra, els esforços realitzats pel
conjunt de l’organització a incrementar
l’eficiència operativa i la qualitat del servei.
L’aparcament disposa de 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. Amb aquest aparcament
participem en la millora dels equipaments
de la Bonanova i de la zona enjardinada dels
Jardins del Doctor Roig i Raventós.

85

ASSEGURANCES
PER A METGES

Confiança mútua
De metge a metge

No hi ha ningú millor en qui
confiar el teu futur, els estalvis, el
teu dia a dia i la teva família que en
qui millor et coneix.

La Mutualitat dels Metges

www.mutualmedica.com
#confianzamutual

900 101 130

www.med.es
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Nota d'agraïment de la Junta de Govern
La Junta de Govern vol manifestar el seu agraïment als patrocinadors que han fet possible, un cop més, l’edició d’aquesta publicació per a tots els
col·legiats de Barcelona. L’Informe Anual 2018 ha comptat amb el suport publicitari de:

Creant Oportunitats

La Junta de Govern vol transmetre el seu més sincer
agraïment a tots els metges 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:

Creant Oportunitats

