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Amb el suport de:

2019

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 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.
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Presentació

125 anys d’història
Recordem el passat
i construïm el futur

U

s presentem
l’Informe Anual del
CoMB i del Grup
Med corresponent
al 2019, una cita a la
qual no podíem ni
volíem faltar, malgrat que mai com en
aquesta ocasió recopilar i fer balanç
d’allò fet tan sols un any abans (quan
encara vivíem en la inconsciència de
la magnitud de la pandèmia que ens
vindria a sobre uns mesos després) ens
havia semblat tan estrany i difícil.
Un cop assumida i superada aquesta
sensació agredolça, cal dir que la feina
feta al llarg del 2019 ha estat molta i de
qualitat i que mereix el reconeixement
de tots els que hi han dedicat esforços,
compromís i il·lusió: membres de la
Junta de Govern del CoMB que tinc
l’honor de presidir, juntes comarcals,
compromissaris de l’Assemblea,
treballadors de la corporació i del Grup
Med, companys i companyes que han
participat en multitud d’iniciatives i
col·laboradors diversos que ens han fet
aportacions molt valuoses des d’altres
disciplines i camps de coneixement.
L’acció del Col·legi ha continuat
potenciant els eixos prioritaris
d’aquesta Junta: el compromís amb
el control i la qualitat de l’exercici; el

suport als companys i companyes que
més ho han necessitat a través del
Programa de Protecció Social (PPS), del
Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt (PAIMM) i de la resta de serveis
col·legials i del Grup Med; la lluita
contra la precarietat laboral; l’aposta
per l’autonomia professional, etc. Tot
plegat, amb la mirada sempre posada
en la defensa dels professionals, tant
del sector públic com privat, i en
benefici dels pacients i ciutadans.
Durant l’exercici del 2019, al Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) vam iniciar l’actualització
del Codi de Deontologia, un procés
que, tot i estar ja al tram final,
dissortadament, ha quedat una mica
alentit amb la pandèmia de COVID-19.
Hem estat molt atents també a
l’evolució sociodemogràfica de la
professió, per tal d’analitzar-ne els
factors que la determinen i d’intentar
aportar solucions als problemes que
se’n deriven, com, per exemple, el de
la manca de professionals en certes
especialitats. Escoltar la veu dels
professionals, especialment
la dels més joves, a través de
diferents iniciatives de debat i
reflexió i també de la realització
d’estudis i enquestes periòdics,
ha seguit sent una tasca

essencial per conèixer de primera mà
la realitat de la professió.
Tampoc hem deixat de banda la
producció de documents centrats,
sobretot, en l’exercici, la deontologia o
la salut pública. Hem tingut la valuosa
col·laboració de molts metges i
metgesses que hi han dedicat el seu
temps i esforç, i hem abordat temes
d’interès tant per als professionals,
com per a la ciutadania, com ara els
riscos per a la salut de l’oferta creixent
del joc d’aposta online, la lluita contra
les fake news en l’àmbit de la salut o
el compromís de la professió amb la
detecció i l’eliminació de la violència
contra les dones.
D’altra banda, la millora constant dels
serveis que el CoMB vol oferir a tots
els col·legiats queda especialment
exemplificada aquest any amb la
creació de l’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge (IFMiL) i la
remodelació de la Unitat d’Atenció al
Col·legiat (UAC).
Espero i desitjo, sincerament, que
tota la feina que recull aquest informe
sigui del vostre interès i que, entre
tots, siguem capaços de mantenir
durant molt de temps més la solidesa,
compromís i independència de les
quals ha fet gala la nostra institució al
llarg dels seus 125 anys d’història.

Jaume Padrós Selma

President del Col·legi
de Metges de Barcelona
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Al servei
de la professió
i de 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.
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L’ACTIVITAT DEL COL·LEGI
A COP D’ULL

Resum
d’activitats
i actes
de l’any

7/03 > Roda de premsa i
jornada de presentació del
Grup Janus: quan el metge
esdevé pacient.

29/03 > Sessió La salut
dels professionals de salut.
Institut Guttmann a Badalona.
Fundació Galatea.
29/03 > Primera Sessió
de Cinefòrum en Medicina.
Projecció de la pel·lícula
“Gattaca”. Terrassa. Junta
Comarcal del Vallès
Occidental.

8/03 > Seminari - Lideratge
d’equips sanitaris eficaços i
saludables. Fundació Galatea.

01

Gener

11/02 > Jornada Llei
de Protecció de dades,
obligacions i responsabilitats
en relació amb la
documentació clínica.

19/03 > VIII Jornades
d’Orientació als Futurs MIR.

23/01 > Document de
Posició del CCMC sobre els
trastorns de l’espectre autista i
el seu tractament.
30/01 > Document de
Posició del CCMC sobre
l’impacte en la salut del joc
d’aposta en línia.
31/01 > Insígnia d’Or de la
professió del CCCM a Jaume
Aubia.

Abril
21/03 > I Fòrum: Startups
Biomèdiques.

03

02

7/02 > Homenatge in
memoriam professor doctor
Josep Maria Domènech Mateu
(Valls, 1944 - Barcelona, 2019).
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4/04 > Jornada Com
combatre les fake news de
salut a la xarxa?
Presentació vídeo
#SalutSenseTrampes.
4/04 > Cicle de
conferències “Diàlegs
d’Autogestió”.

Març

1/03 > Jornada
d’actualització de pèrits del
Servei de Responsabilitat
Professional del CCMC.

Febrer

04

1/03 > Sessió informativa:
Salut i benestar dels metges.
PPS.
5/03 > Presentació del
llibre “Ensenya’m la llengua”.
Àrea Sociocultural.

26/03 > Formar-se i
treballar a Anglaterra? Tot el
que sempre vas voler saber
i no t’atrevies a preguntar.
Servei d’Ocupació i Secció
Metges MIR i Metges Joves.
28/03 > Sessió informativa
“Enregistrament dels
actes mèdics mitjançant
documents d’àudio i/o vídeo”.
Granollers. Junta Comarcal
del Vallès Oriental.
28/03 > Seminari Promoció de la salut a la
feina: La cura de la salut
del professional. Fundació
Galatea.

5-6/04 > Presentació
Associació Mèdica
Transpirinenca. Consell
de Col·legis de Metges de
Catalunya. Girona.

6/04 > Acte acadèmic de
Montserrat del CoMB. Abadia
de Montserrat. Arxiu Històric
de les Ciències de la Salut
“Simeó Selga i Ubach”.

9/04 > Conferència
“Malalties i metges en
els exvots pintats”. Àrea
Sociocultural.

25/04 > Comunicat
del CCMC sobre
#LesVacunesFuncionen.
25-26/04 > Curs
d’actualització en Clínica
Forense.

7/05 > Conferència
“L’hospital temporal de
Sète (1939). Una escola
d’evidència”. Àrea
Sociocultural.
26/04 > Acte de la Professió
Mèdica del Garraf. Junta
Comarcal del Garraf.

10/04 > Conferència
“Malaltia-Medicina-Art”. Àrea
Sociocultural.
11/04 > III Jornada
Observatori de Medicina de
Família al Maresme. Parlem
del burnout. Hospital de
Mataró. Junta Comarcal del
Maresme.

6/05 > Homenatge al
doctor Albert Oriol Bosch.

8, 15 i 22/05 > Seminari:
Habilitats de comunicació:
Efectivitat terapèutica i
salut professional. (IFMiL) Fundació Galatea.

27/04 > Cursa atlètica
Medijocs.

9/05 > Presentació del
llibre “Ensenya’m la llengua”.
Junta comarcal d’Osona.

24-30/04 > Setmana
Mundial de la Immunització.

22/05 > Taula rodona: “La
impressió 3D en la pràctica
clínica: aplicacions actuals i
de futur”.

22/05 > Concursos
Artístics per a metges,
lliurament dels premis.
Tarragona. Àrea Sociocultural.

29/04 > Presentació del
llibre Paraula de Metge 3. Àrea
Sociocultural.
30/04 > Seminari sobre
errors mèdics - Hem de
notificar tots els errors?

23/04 > Dia del llibre
Col·legial. Àrea Sociocultural.

18/05 > Caminada popular
dels Medijocs.

9/05 > Sessió informativa:
Enregistrament dels
actes mèdics mitjançant
documents d’àudio i/o vídeo.

10/05 > Acte de la
Professió Mèdica del Vallès
Oriental. Junta Comarcal del
Vallès Oriental.
11/04 > 24è Fòrum
d’Inversió Healthcare.

16/05 > Jornada “Ser
metgessa i dona a Catalunya”.
Roda de premsa de
presentació de l’Associació de
Metgesses de Catalunya.

05

23/05 > Benvinguda als
nous col·legiats MIR.
15/05 > Conveni del CCMC
i el CAC per a la protecció de
la salut dels ciutadans.

Maig

2/05 > Cicle de
conferències “Diàlegs
d’Autogestió”.

23/05 > Homenatge al
doctor Francesc Arró i Triay:
passat, present i futur de la
Medicina del Treball.
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25/05 > Homenatge a la
memòria de Pere Tarrés.
Manresa. Junta Comarcal del
Bages.

6/06 > Mediconcert
- Metges músics per la
cooperació.

28/05 > Seminari sobre
errors mèdics.

28/05 > Conferència
“Envellir bé”. Àrea
Sociocultural.
30/05 > Cicle de
conferències “Diàlegs
d’Autogestió” - Pediatria dels
Pirineus.
31/05 > IX Jornada
d’Atenció Primària al món
rural: “Urgències en el món
rural”. Berga.

06

Juny

1/06 > Concert de
l’orquestra col·legial Ars
Medica i Scènefonia. Auditori
del Conservatori del Liceu.

6/06 > Presentació pública
de treballs dels Premis Sanitat
Osona (Categoria Borsa
formativa de residents). Junta
Comarcal d’Osona.

20/06 > Presentació
de l’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge (IFMiL) Lideratge mèdic com a eina
transformadora del sistema
sanitari.

20/06 > Seminari sobre
errors mèdics.

12/06 > Concert
Intercol·legial Sènior. Casino
L’Aliança del Poblenou. Àrea
Sociocultural.

14/06 > Seminari - Lideratge
d’equips sanitaris eficaços i
saludables. Fundació Galatea.

Juliol

20/06 > 14è Simposi sobre
Salut, Medicina i Esport: “Kick
off”.
24/07 > Acte de condemna
de l’assassinat d’una
metgessa a Terrassa per
violència masclista.

25/06 > Nous col·legiats
honorífics i Assemblea de
Sèniors. Secció Metges
Sèniors.

14/06 > Presentació del
llibre Medicina, Salut i Treball.
Manresa. Junta Comarcal del
Bages.
19/06 > Debat al CoMB:
Conflicte d’interessos en
els professionals de salut.
Comissions de Deontologia
del CCMC i Institut Borja de
Bioètica.

07

19/07 > 19a Jornada d’estiu
de la professió mèdica.
Puigcerdà.

6/06 > Presentació del
llibre Ensenya’m la llengua.
Junta Comarcal del Bages.
11/06 > Nota del CCMC
sobre la responsabilitat de la
justificació de les absències
escolars.

28/06 > Jornada formativa
sobre complementarietat i
bona praxi.

09

Setembre
19/09 > 2a edició del taller
“No oblidis la teva memòria”.
PPS.
26/06 > Presentació
del llibre Añoranza. Junta
Comarcal del Bages.

27/09 > Festivitat de Sant
Cosme i Sant Damià. Junta
Comarcal d’Osona.

27/06 > 125 anys del CoMB.
Conferència de Borja de
Riquer.

27/09 > XXV Torneig de
golf dels Medijocs.

10
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29/09 > XX Caminada del
Dia Mundial del Cor. Junta
Comarcal d’Osona.

25/10 > 12a Nit de la
Professió. La Pobla de
Claramunt. Junta Comarcal
d’Anoia.

11/11 > 1.000 biografies a la
Galeria de Metges Catalans.

25/11 > Nota del CoMB amb
motiu del Dia Internacional
per l’eliminació de la violència
envers les dones.
26/11 > Conferència “Nous
perfils en el trastorn del joc a
Espanya”. Àrea Sociocultural.

10

Octubre
8/10 > Conferència
“Caminant per començar la
jubilació”. Àrea Sociocultural.
21/10 > Nota de la Comissió
de Deontologia del CCMC
en relació amb el respecte a
la confidencialitat de l’acte
mèdic.
22/10 > Conferència
“Santiago Ramón y
Cajal, humanista”. Àrea
Sociocultural.
23/10 > 25è Fòrum
d’Inversió Healthcare.

24/10 > Lliurament Premis
Sanitat Osona, edició XXXVII.
Junta Comarcal d’Osona.
25/10 > Vídeo en el dia
internacional per a l’eliminació
de la violència envers les
dones.

31/10 > Acte “In memoriam
als metges difunts”.

13/11 > Beques Bada 2019
i taula rodona: “Canviant la
mirada sobre la cooperació”.

28/11 > Presentació de les
conclusions finals de l’estudi
guanyador de la XVIII edició
de la Beca d’Investigació
dOsona. Junta Comarcal
d’Osona.

31/10 > Seminari - Promoció
de la salut a la feina: La cura
de la salut del professional.
Fundació Galatea.

11

Novembre

27/11 > Premis Sanitat
Baix Llobregat 2019. Junta
Comarcal del Baix Llobregat.

15/11 > Acte de la Professió
Mèdica a l’Alt Penedès. Junta
Comarcal de l’Alt Penedès.

5/11 > Conferència “La
música, els músics i el
pàncrees”. Àrea Sociocultural.

12

Desembre
4/12 > Roda de premsa
del CCMC i del CAC de
presentació del document
“Desmuntant fakes sobre
vacunes”.

6/11 > Fòrum: Graphene
Connect & Health Investment
Forum.
21/11 > Celebració 125
anys del CoMB. Premis a
l’Excel·lència Professional.

11/12 > 7a Jornada de debat
sobre l’eutanàsia. Secció
Col·legial de Metges de
l’Àmbit Sociosanitari.

8/11 > Seminari - Lideratge
d’equips sanitaris eficaços i
saludables. Fundació Galatea.
8/11 > Segona sessió de
Cinefòrum en Medicina.
Projecció de la pel·lícula
Mi vida es mía. Terrassa.
Junta Comarcal del Vallès
Occidental.

22/11 > Acte de la Professió
Mèdica del Vallès Occidental.
Junta Comarcal del Vallès
Occidental.
25/11 > Premis de Diario
Médico a dos Documents de
Posició del CCMC.

11/12 > Concert de Nadal
de l’orquestra del CoMB Ars
Mèdica i la Coral de Metges
del CoMB i l’Hospital de Sant
Pau. Àrea Sociocultural.
16/12 > Jornada
Ready4Growth. Emprenedoria
en el sector salut.
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Atenció al col·legiat

Resum
de l’any en
xifres

42.760 7.247
Total gestions

Carnets col·legials /
Certificats digitals

24.289 4.156
16.926
2.254
1.836
577
685
31
Gestions presencials

Certificats col·legials i
legalitzacions

Persones ateses

35.646
Col·legiats

18.721
Dones

16.925

Orientacions Professionals

Altes col·legiació
+ reingressos

Orientacions Jubilació

Baixes col·legiació

Autorització de consultes
mèdiques

Homes

52,5 %

47,5 %

Responsabilitat civil

26.430
Col·legiats assegurats

Protecció social i de la salut del metge

1.955

190

2.646

48

Persones ateses pel Programa
de Protecció Social

Nombre de seguiments del
Programa d’Atenció Integral al
Metge Malalt (PAIMM)

12
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Primeres visites del PAIMM

Seminaris de promoció de la
salut del metge

Programa de formació

1.391
Alumnes matriculats

Seccions Col·legials

14.212

32
Col·legiats inscrits

Seccions Col·legials

82
79
215
Medicina privada

Comunicació

1
4,7

2.284

14.279

Webs gestionats per Web Mèdic
Acreditat

Milió de visites al web

Milions de pàgines vistes

Seguidors a Twitter

10.048
Descàrregues app

Aparicions del Col·legi en mitjans
de comunicació

375

66

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

Orientació professional per dedicar-se a
la medicina privada

Assessorament valoració actes mèdics

Assessorament activitat privada
(autònoms, contracte, etc.)

Activitats formatives

1.838

Activitats formatives acreditades pel
Servei de la Formació Mèdica Continuada

Organització d’actes

112
16

Actes professionals i col·legials

Sessions informatives als centres de
treball

49

Activitats culturals setmanals

Borsa de treball

1.431
3.472
Ofertes gestionades

Metges inscrits

INFORME ANUAL 2019
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Principals
documents
i treballs
publicats
el 2019

Comunicat del CoMB en
relació amb la resolució de
l’ACCO
La Junta de Govern del Col·legi de Metges
de Barcelona manifesta el seu parer davant
una resolució sancionadora de l’Autoritat
Catalana de la Competència respecte de
l’activitat del CoMB en defensa dels metges
que presten els seus serveis al sector de l’assegurança
lliure.

23 de gener

4 d’abril

Document de Posició del
CCMC “Els trastorns de
l’espectre autista i el seu
tractament”

Vídeo de la campanya del
CoMB #SalutSenseTrampes

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya alerta de l’engany que suposa
oferir el compost tòxic MMS per tractar els
trastorns de l’espectre autista i dels seus
riscos per a la salut.

El Col·legi de Metges de Barcelona
estrena un vídeo on metges, metgesses
i personalitats reconegudes dels àmbits
de la cultura, la comunicació i l’esport
recorden als ciutadans i ciutadanes que,
davant la gran quantitat d’informació sobre salut que hi
ha a Internet, és indispensable tenir precaució i aplicar
el sentit comú i l’esperit crític a l’hora de seleccionar
continguts.

30 de gener

25 d’abril

Document de Posició del
CCMC “El joc d’aposta en
línia. Impacte en la salut d’un
fenomen emergent”

Comunicat del CCMC
“Protegits col·lectivament:
#LesVacunesFuncionen”

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya alerta de l’increment que està
experimentant el joc d’aposta en línia als
països del nostre entorn i de l’elevat risc
que això té per a la salut, especialment de
joves i adolescents.

14

7 de març
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El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya recorda, amb motiu de la
Setmana Mundial de la Immunització, que
els metges i metgesses de Catalunya estan
compromesos per afrontar l’amenaça que
suposa la reticència a la vacunació per a la salut de tots i
seguiran treballant per tal que tothom pugui gaudir dels
beneficis que, per a la salut, suposen les vacunes.

15 de maig

21 d’octubre

Conveni entre el CAC i els
Col·legis de Metges de
Catalunya per protegir la salut
dels ciutadans

Nota de la Comissió de
Deontologia del CCMC en
relació amb el respecte a
la confidencialitat de l’acte
mèdic

El CCMC i els quatre col·legis de metges
de Catalunya signen un conveni amb el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per
vetllar per la salut de la ciutadania i, en
particular, per combatre les fake news
relacionades amb la salut.

La Comissió de Deontologia del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya aclareix
que l’assistència facultativa a qualsevol
pacient ha de complir els principis de
confidencialitat i voluntarietat.

11 de juny

25 de novembre

Nota del CCMC “La
responsabilitat de la
justificació de les absències
escolars. El paper principal
dels pares i residual dels
metges”

Nota del CoMB amb motiu
del Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya fa pública una nota sobre la
sobrecàrrega als centres d’atenció primària
a causa de la demanda de justificants
mèdics per acreditar davant del centre
educatiu el motiu de l’absència d’un menor.

El Col·legi de Metges de Barcelona reitera
el seu compromís en la lluita contra
la violència masclista, la prevenció, la
detecció i el suport a les dones que en són
víctimes.

24 de juliol

4 de desembre

Nota del CoMB en condemna
per la mort d’una metgessa a
Terrassa

Document del CCMC
“Desmuntant fakes sobre
vacunes”

El Col·legi de Metges de Barcelona
manifesta la seva consternació i condemna
davant de l’assassinat, succeït a Terrassa,
d’una metgessa a mans de la seva parella,
i denuncia la violència masclista que
amenaça les dones.

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya elabora un document amb
l’objectiu de desmuntar falsos mites que
circulen a internet sobre les vacunes.
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Metges i professionals
sanitaris participen
activament en les activitats
col·legials
Les activitats que el Col·legi de Metges de Barcelona ha desenvolupat durant el
2019 no haurien estat possibles sense la participació activa de 1.600 metges,
metgesses i professionals de la salut que, amb les seves idees i aportacions, han
contribuït a que l’elaboració de documents, congressos, jornades, debats, mitjans
de comunicació interns i externs, activitats culturals i esportives, activitats lúdiques
i sessions formatives hagin pogut oferir un alt nivell de qualitat i a la vegada hagin
despertat l’interès dels col·legiats i de la ciutadania. La Junta de Govern del Col·legi
vol agrair a tots els participants la seva col·laboració.

407
Jornades i debats

metges i professionals de la salut ponents

16
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Elaboració de documents
i Comissions de treball

28

metges i professionals de la salut

38
Conferències

metges i professionals de la salut

113

Orientació futurs MIR

metges de diferents especialitats han
ajudat a escollir especialitat

214

Mitjans de comunicació

metges han participat com a experts

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

Revista COMB

55

metges han opinat o han estat
entrevistats

Web del Col·legi

22

metges han opinat o han estat
entrevistats

Jurats en premis
col·legials

28

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

46

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

30.940 20
mencions a Twitter

metges i professionals als Concursos
Artístics per a Metges

Activitats culturals
i esportives

493

participants en les activitats esportives
dels Medijocs

55

participants en els concursos
artístics

25
82

participants en el taller literari

membres de l’Orquestra i de la Coral del
CoMB i del HSCSP
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125 anys del comb

Commemoració
dels 125 anys del
Col·legi al servei de
la professió i de la
societat
En l’acte central de la celebració del CoMB
es van lliurar els Premis a la Excel·lència
Professional.

L’

any 2019 es van celebrar
els 125 anys de la
fundació del Col·legi de
Metges de Barcelona
(CoMB) i la millor manera
de commemorar tots
aquests anys al servei de la professió i de la
societat va ser homenatjar els professionals
que n’han format part, que l’han enriquit
i l’han fet possible. D’aquesta manera, en
l’acte central de la commemoració dels
125 anys de la institució dels metges de
Barcelona, celebrat el 21 de novembre de
2019 al Museu Marítim, es van lliurar els
Premis a l’Excel·lència Professional de l’any.
Durant els 125 anys d’història del Col·legi,
els metges sempre han mostrat el seu
compromís amb la societat, el país, la
modernitat i la defensa de la llibertat, la
democràcia, la cultura i els drets. Aquest
segell, segons va indicar el president del
CoMB, Jaume Padrós, en la presentació

Celebració del
125è aniversari del
CoMB i lliurament
dels Premis a
l’Excel·lència
Professional 2019.

18
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de l’acte “ha esdevingut part de la nostra
identitat i això explica per què la professió
és estimada per tota la societat”. Seguint
aquest exemple, Padrós va instar els
professionals a mantenir aquest paper i a
seguir al capdavant dels canvis que exigeix
la societat del segle xxi.
Al sopar commemoratiu van assistir els
guardonats amb els Premis a l’Excel·lència
del 2019 i d’anys anteriors; els membres
de l’Assemblea de Compromissaris en
representació dels col·legiats; la Junta de
Govern actual i les de períodes anteriors;
la Comissió de Deontologia; les Juntes
Comarcals del CoMB; representants
institucionals de l’Administració local i
del país, com el president i consellers
de la Generalitat de Catalunya; regidors
de l’Ajuntament de Barcelona; diputats
del Parlament, i representants d’altres
col·legis professionals, així com institucions
acadèmiques i de recerca, dels sindicats

i de la patronal sanitària. Els assistents
i la institució col·legial van col·laborar
amb una aportació a les Beques Dr. José
Luis Bada, que s’atorguen a metges amb
necessitats formatives en l’àmbit de la salut
internacional i la cooperació.
Durant l’acte, que van conduir i amenitzar la
periodista Montse Jené i l’actor i periodista
Queco Novell, es va projectar una
exposició videogràfica sobre personalitats
mèdiques significatives dels darrers 125
anys d’història de la medicina catalana.

Així mateix, l’escriptor nord-americà Noah
Gordon, autor de novel·les com El metge,
va fer arribar a través d’un vídeo la seva
admiració envers els metges, expressada
en la seva obra.

Premis a l’Excel·lència
Professional
La 16a edició dels Premis a l’Excel·lència
Professional va reconèixer 51 metges i cinc
equips assistencials, en sis categories:
Atenció hospitalària; Atenció primària;
Altres àmbits assistencials; Recerca
biomèdica; Educació
mèdica i humanitats, i
Cooperació i gestió. Tots
aquests professionals
van ser proposats pels
seus companys pel
seu professionalisme,
l’honestedat, el compromís,
el lideratge, el coratge,
la integritat, la feina ben

Els metges sempre s’han
posat al costat de la societat per
liderar-la cap a la modernitat,
per això la professió
és estimada per tota la societat

El president de la Generalitat, Quim
Torra; el president del CoMB, Jaume
Padrós, i el vicepresident del Govern,
Pere Aragonès, durant el lliurament
dels guardons.

Museu Marítim
de Barcelona
durant la
celebració de la
commemoració.

Vídeo de Noah
Gordon de
felicitació del
125è aniversari
del CoMB.
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125 anys del comb

feta, l’altruisme i l’excel·lència. En l’acte
de lliurament, van participar el president,
els vicepresidents i el secretari del CoMB,
Jaume Padrós, Elvira Bisbe, Jaume Sellarès
i Gustavo Tolchinsky, acompanyats
del president de la Generalitat i del
vicepresident del Govern, Quim Torra i Pere
Aragonès. En nom de tots els guardonats, el
director de l’Institut Respiratori de l’Hospital
Clínic i un dels fundadors del Grup Janus,
Àlvar Agustí, va reivindicar el vessant humà
de la medicina.
En els seus 16 anys d’existència dels Premis,
el Col·legi ha reconegut un total de 815
metges i 37 equips assistencials.

Conferència del catedràtic
Borja de Riquer
Un dels altres actes centrals del 125è
aniversari del CoMB va ser la conferència
del catedràtic emèrit d’Història
Contemporània de la Universitat de

Barcelona (UAB), Borja de Riquer i
Permanyer, “Els metges dins de la societat
catalana contemporània”, celebrada
el 27 de juny de 2019. Borja de Riquer
va destacar el paper dels metges a la
societat de finals del segle xix i principis
del xx, els quals, a més de protagonitzar
el desenvolupament i la modernització
professional, també van destacar pel
seu compromís cívic i polític i per la seva
implicació social. El CoMB va editar un
llibret amb la conferència de Borja de
Riquer, que es va distribuir durant l’acte

de Lliurament dels Premis a l’Excel·lència
Professional. L’acte el van presentar
la consellera de Salut, Alba Vergés i el
president del CoMB, Jaume Padrós.
En aquest acte no tan sols es va parlar del
passat, també es van plantejar els reptes
que hauran d’afrontar els professionals de
la medicina el segle xxi en una taula rodona
moderada per la vicepresidenta del CoMB,
Elvira Bisbe, i en la qual van participar el
cap del Departament de Cirurgia General
i Digestiva de l’Hospital Universitari Parc
Taulí, Salvador Navarro; el
metge de família de l’ABS
Santa Eugènia de Berga i
professor de la Universitat
de Vic, Carles Blay, i la cap
de secció del Servei de
Neurologia de l’Hospital
Universitari de Bellvitge i
coordinadora de la Unitat
Funcional Motoneurona,

Els metges, a més de protagonitzar
la modernització professional,
també van destacar pel seu
compromís cívic i polític i per la
seva implicació social

Borja de Riquer i
Alba Vergés en la
conferència “Els
metges dins de la
societat catalana
contemporània”.

Elvira Bisbe, Mònica
Povedano, Carles Blay
i Salvador Navarro
en el debat sobre els
reptes de la professió.
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Nadala i exposició dedicada
als 125 anys del CoMB

Com a punt final dels actes
commemoratius dels 125è aniversari
del CoMB, es va inaugurar, el passat
desembre, una exposició en la qual
es mostra la trajectòria del Col·legi a
través de les seves publicacions i dels
professionals que han marcat la vida
institucional durant tots aquests anys.
L’exposició mostra l’activitat col·legial i les
iniciatives que el Col·legi ha dut a terme
en diferents períodes i que les diverses
publicacions editades per la institució han
reflectit en les seves pàgines.

La publicació amb què el Col·legi de
Metges felicita el Nadal es va dedicar
a il·lustrar els 125 anys d’una institució
que, condicionada per les conjuntures
polítiques de cada moment, ha esdevingut
un instrument al servei de la professió
mèdica i que, al llarg dels anys, ha reiterat
el seu compromís amb els metges i les
metgesses, el servei als pacients i el seu
vincle amb la societat catalana.

Paral·lelament a la celebració del 125
aniversari de la fundació del CoMB, es
va commemorar el 50è aniversari de la
posada en marxa de l’edifici del passeig
de la Bonanova, obra dels arquitectes
Robert Terradas i Jordi Adroer, que van
dotar el Col·legi d’un edifici singular i
arquitectònicament reconegut pel seu joc
de volums amb aires racionalistes.

Mònica Povedano. Els ponents van oferir
una aproximació als reptes als quals
hauran de fer front els professionals. Entre
altres qüestions, van abordar aspectes
com la formació, la col·laboració amb
altres disciplines i professions, la retenció
de talent, l’envelliment i la cronicitat, el
nou rol i empoderament del pacient, la
feminització de la professió i les noves
maneres de fer assistència.

Llibret sobre
els metges a la
societat catalana
contemporània.

Nadala dedicada als 125 anys del
CoMB.

Metges premiats el 2019
Alfredo Adan Civera
Àlvar Agustí García-Navarro
Jordi Amblàs Novellas
Manel Anoro Preminger
Jorge Armentia Pérez de Mendiola
Joan Baptista Bladé Creixenti
Albert Boada Valmaseda
Xavier Borràs Pérez
Jordi Carratalà Fernàndez
Ricardo Carrillo Muñoz
Conxa Castell Abat
Eva Maria Comín Bertrán
Rosa Maria Corcoy Pla
Marta Crespo Barrio
Maria Teresa Dordal Culla
Josep Maria Espadaler Gamissans
Vicenç Falcó Ferrer
Josep Maria Fandos Olona
Román Freixa Pamias
María Luisa Galán Díez
Soledad Gallego Melcón
Manuel García Lareo
Maria José Garcia Serrano
Elisenda Garsot Savall
Lluís Gausa Gascón
Manuel Gené Badia
Amaia Hervás Zúñiga
Armand Izquierdo Martínez
Josefina Junyent Parés
María Pilar Luque Gálvez
Immaculada Margarit Dalmau
Isabel Martínez Díaz
Antoni Martínez Roig
Ramon Olivé Vilàs
Tomàs Àngel Pinós Desplat
Ramon M. Pujol Vallverdú
Josefa Rivera Luján
Carme Roca Saumell
Juan Rodenas Cerdá
Mónica Rodríguez Carballeira
Fermí Roqueta Egea
Olga Rubio Sanchiz
Alejandro de la Sierra Iserte
German Soriano Pastor
Patricia Such Faro
Marta Trayner Güixens
Martí Vall Mayans
Olga Vázquez Ibar
Maria del Camino Verduras Rubio
Susanna Vilaseca Giralt
Juan Carlos Yébenes Reyes

Equips Assistencials
premiats el 2019

50è aniversari de la
posada en marxa de
l’edifici col·legial.

Unitat de Cures Intensives de la
Clínica Sagrada Família
Unitat de Cures Intensives de
Neurotraumatologia de l’Hospital
Vall d’Hebron
CAP Les Corts
Servei de Prevenció de Riscos
Laborals Corporació Sanitària
Parc Taulí
PADES Bages
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Informe sobre demografia
col·legial 2019
Es consolida l’increment de metgesses col·legiades, mentre els
col·legiats de més de 70 anys superen el 10 % i es registren nous
màxims de metges procedents d’altres països.

E

l Col·legi de Metges de
Barcelona tanca el 2019
amb 35.646 col·legiats,
52,5 % dones i 47,5 %
homes. Es consolida el
procés de feminització
de la professió, que anirà en augment, tal
com mostra la piràmide d’edat en el tram
de metges més joves.
La generació del baby boom, la més
nombrosa tant en homes com en dones,
es troba ja a les portes de la jubilació.

La mitjana d’edat augmenta a 46 anys en
les col·legiades i a 55 anys en els col·legiats.
Per primer cop, els metges honorífics
(70 anys o més) superen la barrera del 10 %
del cens col·legial.
Els metges nascuts fora d’Espanya
representen més del 21 % del cens
col·legial (7.526). Els metges veneçolans
passen a ser el segon col·lectiu de metges
estrangers, per darrere dels argentins, i
dupliquen el nombre en tan sols 5 anys.
Continua l’arribada de metges estrangers,

que torna a augmentar per tercer
any consecutiu. Se supera el nombre
absolut de metges estrangers dels
últims 10 anys. Així mateix en els darrers
anys han estat el col·lectiu que més altes
ha tingut durant l’any. Aquest augment
de metges estrangers fa que les altes
No MIR superin les altes MIR per primer
cop en els últims 10 anys.
Les dades han estat recollides i
analitzades pel Gabinet d’Estudis
Col·legials.

Demografia

35.646
col·legiats el 2019

Homes

Dones

HD
16.925

47,5 %

22

18.721

52,5 %
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Mitjana d’edat

55 46

85 anys o més

531

57

80 a 84 anys

438

57

75 a 79 anys

733

175

70 a 74 any

1.213

450

65 a 69 anys

1.913

1.096

60 a 64 anys

2.848

2.168

55 a 59 anys

1.685

1.679

50 a 54 anys

1.425

1.746

45 a 49 anys

1.218

1.987

40 a 44 anys

1.269

2.260

35 a 39 anys

1.301

2.487

30 a 34 anys

1.227

2.399

menys de 30 anys 1.124

2.160

10 %

70 %

20 %

Situació crítica
Demografia mèdica
Marc Soler
Director general corporatiu
Any rere any, el Gabinet d’Estudis
Col·legials va publicant les dades
demogràfiques a la web del CoMB i
constata dos fets significatius: l’envelliment
de la població mèdica, amb la conseqüent
jubilació (progressivament, s’està reduint
l’edat mitjana dels metges i metgesses que
es jubilen) i la seva substitució per graduats
estrangers que majoritàriament no tenen
especialitat o tenen molts problemes per
homologar-la.
(Veure Análisis de la jubilación médica
en Barcelona. ¿Cansados de ejercer?
Medicina Clínica: https://doi.org/10.1016/
j.medcli.2019.12.003)

La demanda de metges és alta, però
no és homogènia. Es reclamen metges
especialistes (Medicina de Família,
Anestesiologia, Psiquiatria, etc.) i distribuïts
al territori, amb especial incidència fora de
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Als informes anuals que el CoMB ha
anat publicant els darrers anys hem
abordat, periòdicament, aquest tema, tot
formulant diferents propostes de solucions
relacionades amb l’augment de places de
grau i de formació especialitzada (MIR),
la disminució de la càrrega burocràtica
dels metges i l’aposta per un sistema
d’homologació del títol de Medicina i
d’especialista que contempli uns terminis
concrets i que sigui, alhora, just a l’hora de
l’avaluació. I, sobretot, que sigui molt clar
amb els metges que no superin l’accés a

l’homologació del títol d’especialista, donat
que al nostre país l’activat mèdica s’exerceix
des de les especialitats.
No cal dir que la revisió de la demografia
mèdica cal fer-la en consonància amb la
resta de professions sanitàries, tenint en
compte que la medicina avui s’exerceix
des del treball en equips que evolucionen
progressivament i, per tant, amb
professionals sanitaris diversos. N’és un
exemple la proposta de creació d’un nou
perfil de formació professional de l’assistent
clínic.
Seguirem reclamant a l’Administració
sanitària una taula específica sobre la
demografia de les professions de la salut
que incorpori les organitzacions sanitàries i
les corporacions professionals.

Demografia
Evolució de les noves col·legiacions segons lloc de naixement
CATALUNYA

54 %

28 %

48 %

33 %

RESTA D’ESPANYA

ESTRANGER

43 %

42 %

41 %

40 %

40 %

39 %

38 %

39 %

37 %

36 %

36 %

34 %

43 %
33%

18 %

19 %

20 %

20 %

23 %

24 %

25 %

23 %

24 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

47 %
31 %
22 %
2019

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

NO MIR

57 %

58 %

REINGRÉS

62 %

58 %

43 %
12 %

2010

27 %

10 %
2011

22 %

27 %

7.526

Col·legiats
estrangers

21%

Zones de procedència

55 %

45 %
33 %

35.646
Total col·legiats 2019

28 %

52 %

48 %

45 %

46 %

43 %

43 %

14 %

13 %

11 %

2017

2018

2019

32 %
38 %

15 %

16 %

15 %

17 %

16 %

2012

2013

2014

2015

2016

5.996
Amèrica Llatina
i Carib

1.075 218 136

101

Europa

Altres

Orient
Mitjà

Països amb més col·legiats

1.031 1.007 823
Argentina

Veneçuela

Colòmbia

Àfrica

756 512
Perú

Cuba
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Creant Oportunitats

Plans de Pensions i Fons d’Inversió

Invertir
sí és una
opció
des de
només

30
€
anunci

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

Vetllar per la cura de la salut
dels ciutadans

E

l Col·legi de Metges
de Barcelona (CoMB)
va celebrar el 2019
els seus 125 anys
d’història. Al llarg
d’aquests anys,
els professionals que han format part
d’aquesta institució han reafirmat la seva
voluntat de reforçar el professionalisme
i els valors que el defineixen i, sobretot,
de vetllar pel dret a la salut dels
ciutadans perquè rebin una atenció
adequada.
Per tal de portar a bon terme la cura
de la salut dels ciutadans, la Junta de
Govern del CoMB ha continuat durant
el 2019 amb la seva tasca per reforçar
i vetllar per la bona praxi mèdica. En
aquest sentit, el Col·legi va denunciar
conjuntament amb el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) les
fake news que posen en dubte l’eficàcia
i la seguretat de les vacunes. El Col·legi
sempre ha estat al capdavant en la
recomanació de la vacunació, en la lluita
contra la desinformació en salut i la
denúncia del dany que poden provocar
els suposats tractaments miraculosos,
com és el cas del denominat MMS
(Miracle Mineral Solution) per tractar
els trastorns de l’espectre autista (TEA).
En una altra línia per preservar la salut

dels ciutadans, en aquest cas dels més
joves, es va elaborar un document
en el qual s’alerta del risc a què està
sotmesa la població més jove per la
publicitat creixent dels jocs d’aposta
en línia i la necessitat de reforçar-ne les
restriccions.
Un altre dels compromisos del Col·legi
és amb l’equitat i la igualtat de metges
i metgesses. Es va donar suport a la
creació de Metgesses.cat, Associació
de Metgesses de Catalunya, i a les seves
reivindicacions per donar veu a les
professionals dins del sistema sanitari.
Cal lamentar, per altra banda, la xacra
de la violència masclista, que va colpejar
cruament el col·lectiu mèdic amb
l’assassinat d’una companya de Terrassa.
El Col·legi va mostrar la seva condemna
i ha endegat un projecte de formació
als professionals per abordar amb més
eficàcia la prevenció i la detecció de la
violència masclista.
Finalment, el CoMB ha donat suport
amb entusiasme a la creació del Grup
Janus, iniciativa de professionals
que, a més de metges, han estat
pacients. El CoMB s’ha compromès
a difondre les propostes de millora
de funcionament del sistema
sanitari que faci el Grup Janus.

Jaume Sellarès

Vicepresident del CoMB
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Alerta sobre
els tractaments
dels trastorns
de l’espectre
autista
Anna Carreres
Vocal de la Junta de Govern
Àngels Escorsell
Vocal de la Junta de Govern

Roger Loppacher, Jaume Padrós i Magda Campins en la roda de premsa.

Les vacunes funcionen,
desmuntant ‘fakes’
Magda Campins
Vocal de la Junta de Govern
Antoni Trilla
Vocal de la Junta de Govern
En una roda de premsa, celebrada
el desembre de 2019, el Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB) i el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
van alertar de l’elevat percentatge de
continguts presents a Internet que
generen desinformació quan posen
en dubte l’eficàcia i la seguretat de les
vacunes.
Van participar el president del CoMB,
Jaume Padrós; el president del CAC, Roger
Loppacher, i la cap de Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital
Vall d’Hebron i membre de la Junta del
CoMB, Magda Campins, es va presentar
un informe del CAC sobre el discurs
antivacunes a Internet i un document
del CoMB en el qual es desmunten els
principals arguments falsos en què se
sustenta el discurs antivacunes.
Segons l’anàlisi del CAC, el 40 % dels
continguts més rellevants a YouTube, quan
es fa una cerca amb expressions de dubte
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o reticència sobre les vacunes infantils,
ofereixen un discurs antivacunes. L’anàlisi
de continguts mostra que es repeteixen
un conjunt d’arguments com ara que les
vacunes contenen components tòxics i
que provoquen altres malalties i trastorns,
a més de negar la immunitat col·lectiva o
desacreditar els professionals de la salut.
Des del Col·legi sempre s’ha destacat que
la bona praxi mèdica passa per recomanar
la vacunació. Quan es parla d’una mesura
sanitària tan important, amb una eficàcia
i seguretat àmpliament demostrades per
l’evidència científica com la de les vacunes,
no hi ha lloc per a debats sobre la llibertat
d’expressió, vacunar-se és un acte de
solidaritat, ètica i confiança.
La preocupació per combatre les fake news
en salut també va ser un dels temes de
debat d’una de les taules rodones de la 19a
Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica
a Puigcerdà. En el debat, es va ressaltar
el compromís ferm del Col·legi en la lluita
contra la desinformació
en salut i es van exposar
totes les accions
de divulgació a la
ciutadania que s’han
fet.

En un Document de Posició del
Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) es va alertar
la població que, actualment, no
hi ha cap tractament curatiu per
als Trastorns de l’Espectre Autista
(TEA), atès que qualsevol oferta
de productes miraculosos, com el
denominat MMS (Miracle Mineral
Solution), no tan sols és un engany
i sovint una estafa, sinó que
representa un risc molt greu per a
la salut. A Catalunya han proliferat
actes organitzats per associacions
pseudocientífiques en què es
defensa i s’ofereix l’MMS com a
tractament dels TEA, quan en
realitat és clorit de sodi, compost
prohibit per l’Agència Espanyola
del Medicament i Productes
Sanitaris.
Tal com estableix el Codi de
Deontologia, els professionals
mèdics tenen l’obligació d’oferir als
pacients amb TEA i a llurs famílies
un abordatge basat en el rigor
científic i de protegir-los d’ofertes
terapèutiques sense evidència.
En el document, també es recull
informació actualitzada sobre els
TEA, la incidència i l’evolució, el
coneixement existent sobre les
causes i les repercussions que
se’n deriven, tant en les persones
que els pateixen com en l’entorn
familiar.

Presentació de l’Associació de
Metgesses de Catalunya
Elvira Bisbe
Vicepresidenta del CoMB
Àngels Escorsell
Vocal de la Junta de Govern
El mes de maig de 2019 es va presentar
al Col·legi de Metges de Barcelona
Metgesses.cat (Associació de Metgesses
de Catalunya), una iniciativa impulsada
per un grup de professionals que també
està oberta a les estudiants de
medicina. Amb aquesta associació
es vol donar veu a les professionals
dins del sistema sanitari, reclamar
lideratges i promoure’n la
progressió a llocs de decisió i
comandament.

o que ocupin posicions de decisió o de
comandament i hi ha dificultats greus per
a la conciliació i barreres personals davant
les oportunitats de progressió.
Per fer front a tota aquesta situació,
Metgesses.cat es proposa treballar per
assolir l’equitat i la igualtat entre metges
i metgesses, fomentar polítiques de
conciliació, i impulsar la presència i la
participació de les metgesses en tots els

Les dones metgesses representen
més del 50 % dels facultatius i el
70 % dels estudiants de medicina.
Malgrat aquest fet evident, hi ha
una manca de metgesses que
desenvolupin rols de lideratge

Compromís del
CoMB en la lluita
contra la violència
masclista
Eulàlia Ruiz
Vocal de la Junta de Govern
En el Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones, el 25 de
novembre, la Junta de Govern del Col·legi
de Metges de Barcelona va reiterar el
seu compromís en la lluita contra totes
les formes de violència masclista i va
instar tots els metges i metgesses a no
abaixar la guàrdia i a oferir tot el suport,
acompanyament i assistència a les
víctimes i a les seves famílies.

recorda que, a Catalunya, una de cada
quatre dones ha patit algun episodi
greu de violència masclista i això ens
afecta i interpel·la a tots com a membres
d’aquesta societat.
El CoMB va anunciar que ja ha començat
a treballar en un projecte de formació
amb l’objectiu d’oferir als col·legiats
i col·legiades eines que els permetin
abordar de manera més eficaç la
prevenció i la detecció de la violència
masclista, així com oferir una millor
atenció a les pacients i els seus familiars,
especialment, els fills i filles.

àmbits científics, organitzatius, de debat
i als mitjans de comunicació. També es
proposa promoure referents de lideratge
femení i potenciar la recerca en patologies
que afecten de manera predominant les
dones.

Decàleg per l’equitat de gènere
La Comissió de Dones de la Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya,
associació que representa més de cent
corporacions professionals, va
presentar el Decàleg per l’equitat
de gènere en l’àmbit dels col·legis
professionals de Catalunya, al
qual es va adherir el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya.
El Decàleg fa referència a aspectes
com l’equitat en els diferents
àmbits, la no-discriminació
per raó de gènere, la visibilitat
professional i col·legial de les
dones, la comunicació i l’actuació
davant la violència envers les
dones.

Condemna de l’assassinat
d’una metgessa per violència
masclista
Davant l’assassinat per la seva parella
d’una metgessa a Terrassa el juliol
de 2019, la Junta de Govern del
Col·legi va manifestar la més absoluta
condemna i va denunciar la violència
masclista que amenaça les dones.
Com a mostra de
rebuig i en record
de la companya, es
va fer un minut de
silenci a la porta del
CoMB.

Per fer èmfasi en aquest compromís, el
CoMB va fer públic un vídeo en el qual
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El joc d’aposta en línia,
impacte en la salut dels més joves
Sònia Miravet
Vicesecretària de la Junta de Govern
Eulàlia Ruiz
Vocal de la Junta de Govern
Antoni Trilla
Vocal de la Junta de Govern
Els estudis mostren que els adolescents
(de 14 a 17 anys) consideren les apostes
esportives una activitat implícita de l’esport
i, per tant, una experiència social lligada a la
diversió que no comporta cap risc associat.
Per aquest motiu, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) va presentar
un Document de Posició en el qual alerta
que nens, adolescents i joves estan sent
exposats a publicitat que estimula el joc de
manera indiscriminada, presentant-lo com
una activitat lligada a celebritats del món
de l’esport i de l’espectacle.
Per pal·liar la prevalença del joc patològic
en línia i alertar del potencial efecte
addictiu, el Document
insta a regular la
publicitat dels jocs
d’aposta de manera
similar a com s’ha fet
amb el tabac i l’alcohol.

Lliurament dels premis a les millors idees de Diario Médico.
Cal reforçar les restriccions del joc a
menors, així com incrementar la prevenció
i la detecció precoç des dels àmbits
sanitari i educatiu. El Document de Posició
“El joc d’aposta en línia: impacte en la salut
d’un fenomen emergent” va ser presentat

Grup Janus:
l’experiència
de metges
que han estat
pacients
Metges i metgesses i altres professionals
de la salut que, després d’haver acumulat
vivències molt intenses com a pacients,
es van proposar aprofitar aquesta
combinació d’experiència i coneixement
per aportar idees que contribueixin a
millorar l’assistència sanitària de tots els
ciutadans. Amb aquesta finalitat es va
crear el Grup Janus, a iniciativa d’Esther
Pallisa, Àlvar Agustí, Manel Escobar
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pel CCMC conjuntament amb un informe
sobre el mateix tema del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i va rebre
per part de Diario Médico, el novembre
de 2019, un dels premis a les millors
idees de l’any.

el desenvolupament i es va presentar el
projecte en una roda de premsa i en una
taula rodona posterior.

Promotors del Grup Janus
i Domingo Escudero, que en van ser
els membres fundadors. El Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB) va donar tot
el seu suport als promotors per constituir
un grup de treball que en fes possible

El projecte consisteix a crear un
laboratori d’idees en forma de plataforma
multidisciplinària que estimuli i afavoreixi
la reflexió sobre l’experiència dual, com
a pacients i metges, dels seus membres
per tal de contribuir a la millora del
funcionament del sistema sanitari i de la
qualitat assistencial. Els objectius que es
van marcar els promotors de la iniciativa
i el CoMB van ser: organitzar reunions
periòdiques per debatre temes específics
en relació amb el projecte i publicar un
informe anual de recomanacions, que
serà difós pel CoMB als professionals i
es posarà a disposició de les autoritats
sanitàries.

Àmbit assistencial

Cal escoltar els professionals

U

n dels principals
objectius que es va
plantejar la Junta de
Govern del CoMB
per als propers anys
va ser el d’apropar el
Col·legi a tots els col·legiats i potenciarne al màxim la participació. L’activitat
que s’ha desplegat durant el 2019
en els diferents àmbits assistencials
corrobora que aquest objectiu s’ha
complert amb escreix. La participació
dels metges i metgesses dels àmbits
de l’atenció primària, de l’hospitalària,
del sociosanitari i del de la medicina
privada evidencia, en les seves
propostes, reflexions i anàlisis, la
riquesa dels debats que es produeixen
en cada sector.
Un exemple clar de participació és
la iniciativa dels professionals de
l’atenció primària que varen endegar
un procés participatiu dels mateixos
metges, AutogestióAP, que va culminar
en un cicle de debats en el qual es
van exposar diferents experiències
implementades en el sistema sanitari i
que tenen un comú denominador: que
els metges participen en tots els àmbits
de la gestió.
També la participació dels
professionals dels hospitals va
propiciar que es pogués plantejar un
document com el de “Principis i deures
en l’exercici de la direcció mèdica

dels hospitals i centres sanitaris”,
iniciativa que va ser reconeguda
entre les millors idees del 2019 i
premiada per la publicació Diario
Médico. Durant el 2019 es va posar en
evidència la gravetat de la situació de
la manca d’especialistes i que aquesta
problemàtica té unes causes de tipus
estructural per a les quals el Col·legi
ja fa anys que proposa mesures que,
a més, podrien contribuir a millorar la
situació dels professionals i del sistema
sanitari.

En etapes convulses com la que estem
vivint, tots sabem que el malestar dels
professionals dels àmbits assistencials
és fruit de l’infrafinançament crònic,
de la precarietat, de la pressió
assistencial i, en definitiva, de la manca
d’un projecte clar. Des de la Junta de
Govern, creiem que cal escoltar els
professionals, que som els que millor
coneixem cada sector i, per tant, els
que millor podem contribuir a aportar
solucions.

En el context del tràmit de la llei de
l’eutanàsia al Congrés dels Diputats
espanyol, els metges de l’àmbit
sociosanitari van debatre sobre
aquest tema tan complex i demanen
que qualsevol legislació garanteixi
la seguretat jurídica, tant per a les
persones competents per decidir, com
per als professionals sanitaris.
Un dels altres sectors que s’ha
mantingut molt actiu és el dels metges
de l’àmbit de la medicina privada
que, amb la renovació que van fer de
la Junta de la Secció Col·legial, van
integrar les visions de diferents
especialitats per abordar
les problemàtiques
concretes de cadascuna
i treballar per recuperar
la interlocució amb les
entitats d’assegurança
lliure.

Elvira Bisbe

Vicepresidenta del CoMB
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Jordi Varela,
Verónica Ferrer,
Jaume Sellarès
i Eulàlia Ruiz,
en la primera
sessió del cicle
de conferències
“Diàlegs
d’autogestió”.

Promoure el lideratge,
l’autonomia i la innovació dels
metges d’atenció primària
Jaume Sellarès, Sònia Miravet,
Lluís Esteve, Josep Maria Benet,
Eulàlia Ruiz, Ylenia Garcia
Membres de la Junta de Govern del
CoMB de l’àmbit assistencial d’atenció
primària
Els metges de l’àmbit d’atenció primària
del Col·legi de Metges de Barcelona,
arran de la darrera vaga d’atenció
primària, van iniciar un projecte de
procés participatiu, AutogestióAP,
conduït pels mateixos professionals,
amb la finalitat de detectar noves
oportunitats reals al territori i a totes
les organitzacions per engegar
experiències d’autogestió que permetin
augmentar la capacitat de lideratge,
d’autonomia i d’innovació. En aquest
sentit, la primera iniciativa que va
posar en marxa el grup promotor
d’AutogestioAP va ser el cicle de
conferències “Diàlegs d’autogestió”,
en el qual es va debatre i es van donar
a conèixer les diferents experiències
implementades en el sistema sanitari i
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en les quals els metges participen en tots
els àmbits de la gestió.
En la primera sessió, celebrada el 4
d’abril de 2019, la directora de l’ABS
La Roca, Verónica Ferrer, va explicar
l’experiència d’aquest Equip d’Atenció
Primària gestionat pel Consorci de Salut
i Social de Catalunya (CSC), que compta
amb una elevada capacitat i agilitat
d’organització. En la segona sessió, del
2 de maig, la directora de l’EAP Dreta de
l’Eixample, Sílvia Zamora, va parlar de
les Entitats de Base Associativa (EBA),
societats professionals constituïdes per
metges. En la sessió del 30 de maig, el
director Assistencial de la Cooperativa
“Pediatria dels Pirineus”, Jordi Fàbrega,
va centrar la seva intervenció en com
aquesta cooperativa de professionals
gestiona i coordina l’atenció pediàtrica a
la comarca de l’Alt Urgell.
En els “Diàlegs d’autogestió” també van
intervenir el consultor especialitzat en
gestió clínica, Jordi Varela; el metge de
família i coordinador del Grup de Gestió

Clínica de la CAMFiC, Xavier Bayona,
i el professor de l’Escola Andalusa de
Salut Pública, Joan Carles March. En les
intervencions es va destacar que els
models participatius són l’única sortida
a un model organitzatiu actual que està
esgotat. Tots els indicadors determinen
que els metges que treballen en models
de gestió més autònoms, milloren els
resultats en els indicadors que avaluen
l’accessibilitat, la resolució, el lideratge i
el compromís.
El fet és que, dins de les organitzacions,
es va avançant cap a l’autonomia de
gestió, tot i que ens agradaria que la
velocitat fos més gran i més metges
poguessin arribar a participar-hi.
Impactaria de manera positiva en el
pacient i tindria un efecte beneficiós
per a tots els professionals.
Taula rodona
sobre autogestió i
autonomia de gestió,
experiències a
l’atenció primària.

La manca d’especialistes
als hospitals: una causa
conjuntural o estructural?
Elvira Bisbe, Gustavo Tolchinsky,
Antoni Trilla, Magda Campins, Anna
Carreres, Mireia Puig, Pere Torner,
Iolanda Jordan, Francesc Bas-Cutrina,
Àngels Escorsell, Antonio Roman,
Mònica Botta
Membres de la Junta de Govern del CoMB
de l’àmbit assistencial d’hospitals
Durant el 2019, molts hospitals del
territori de Catalunya, i fins i tot de
l’àrea metropolitana, van denunciar
que no podien cobrir les places en
certes especialitats com cardiologia,
anestesiologia, pediatria, medicina de
família, urgències i psiquiatria, entre
d’altres. Sobre aquesta situació el Col·legi
de Metges de Barcelona ja fa uns anys
que adverteix que la piràmide d’edat
de la col·legiació indica que, entre
els propers vuit i deu anys, es jubilarà
aproximadament una quarta part de
la col·legiació. Per fer front a la manca
d’especialistes, des del Col·legi s’ha
plantejat augmentar en els propers quatre
o cinc anys el nombre d’estudiants de
Medicina i també el nombre de places de
metges interns residents (MIR), sobretot
en algunes especialitats. També des del
CoMB s’ha proposat que el Ministeri de
Sanitat agilitzi el procés d’homologació
del títol d’especialista dels metges

estrangers, que darrerament ha patit unes
demores importants.
—
En tot cas, la manca de metges en algunes
especialitats és la punta d’un iceberg
que posa sobre la taula una problemàtica
que té un fons de tipus més estructural
que conjuntural. Fan falta més recursos
i la societat ha d’entendre que la sanitat
els necessita. En un estudi del 2019 del
Cercle de Salut, associació que promou el
debat i la millora del model sanitari català,
s’alerta que el dèficit crònic en el sistema
sanitari català pot donar lloc a una crisi
aguda. De moment, el sistema ofereix
bons resultats, però no és sostenible que la
manca de recursos econòmics hagi de ser
compensada principalment amb el sacrifici
dels professionals o amb la manca de noves
inversions i renovació d’equipaments.
Per fer front a la manca de metges hi ha un
seguit de solucions de tipus organitzatiu,
les quals, en bona part, també contribuirien
a millorar la situació dels professionals i del
sistema sanitari. Algunes de les propostes
que el CoMB ha posat sobre la taula són:
— Contractes laborals estables i amb
millors retribucions i que aquestes
siguin competitives.
— Projecte professional de l’equip i del
centre que sigui atractiu i contempli

—

—

—
—

—

expectatives de futur i de progrés
professional.
Augment de l’autonomia de gestió,
reducció de la burocràcia i millora de
les mesures de conciliació de la vida
personal i professional.
Caldria donar la possibilitat que els
metges que es jubilin puguin continuar
exercint, voluntàriament, per exemple
fent mitja jornada. Una estadística
del CoMB constata que la meitat dels
facultatius veterans haurien volgut
continuar treballant si les condicions
fossin bones.
Avançar en l’aliança estratègica entre els
centres, que ja s’està fent, però s’hauria
d’intensificar.
Mesures de conciliació de la vida
familiar i professional.
Incorporació de noves professions
sanitàries als equips multidisciplinaris,
que facilitaran repensar els models
d’atenció.
Revisió de les necessitats del nombre de
residents pels pròxims anys.

Per fer possible aquestes propostes, caldria
reivindicar un sistema sanitari més flexible.
Cal dinamisme i autonomia de gestió i que
els diferents centres tinguin pressupost
i puguin prendre decisions de forma
autònoma.

Principis i deures en l’exercici de la
direcció mèdica
La 18a edició dels premis Mejores Ideas,
que cada any atorga la publicació
especialitzada Diario Médico, va guardonar
el 2019 el document 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”. El document exposa els principis
bàsics, des del vessant
ètic i professional,
que haurien de guiar
l’exercici del metge que
desenvolupa tasques de
direcció mèdica.
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7a Jornada de Debat dels Metges de l’Àmbit Sociosanitari.

Debat dels metges de l’àmbit
sociosanitari sobre l’eutanàsia
Anna Olivé
Membre de la Junta de Govern del CoMB
de l’àmbit assistencial sociosanitari
El dia 11 de desembre de 2019 vam celebrat
la 7a Jornada de Debat dels Metges de
l’Àmbit Sociosanitari, que va tractar sobre
l’eutanàsia, un tema que requereix del
consens de la societat i, alhora, d’una
resposta del poder legislatiu, en el què els
professionals de la salut hi tenim molt a dir,
atès que entre les nostres funcions, a banda
de curar, també hem d’ajudar les persones
a morir en pau.
Hem d’agrair a tots els companys de la
Secció el seu suport presencial, ja que hi
van assistir 123 col·legiades i col·legiats, tot
un èxit tenint en compte la data.
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Amb la intervenció inicial del president
de la Comissió de Deontologia, Josep
Terès, es van clarificar conceptes incidint
en aspectes fonamentals i diferencials
de les cures pal·liatives, que hores d’ara
encara generen confusió. Tot seguit, la
cap del Servei de Medicina Interna i Cures
Pal·liatives al Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès Garraf i presidenta de la Societat
Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, Helena
Camell, va fer una exposició molt pràctica
des de la perspectiva clínica, amb dades
rellevants que van generar debat. Finalment,
l’advocada de l’Assessoria Jurídica del
CoMB, Mercedes Martínez, va exposar els
condicionants legals previs i actuals, posant
llum a les accions legislatives endegades.
Per concloure la sessió, es va obrir un
debat molt enriquidor amb els assistents,

destacant la necessitat de donar resposta
als canvis que la societat demana, i que
per això ens cal de manera urgent un
nou marc legislatiu que estableixi la
seguretat jurídica necessària, tant per
a les persones que siguin competents
per decidir, com per als professionals
implicats en l’atenció.
El 2019 es va produir la renovació de la
junta de la Secció Col·legial de Metges
de l’Àmbit Sociosanitari, que va ser
automàtica, ja que hi havia candidatura
única, i va passar a ser presidenta de la
Secció Dolors Quera i Aymà. Aprofitem
per agrair als companys sortints la
bona feina feta i encoratgem els actuals
a continuar treballant per millorar la
professió en el nostre àmbit d’actuació,
l’atenció intermèdia.

Per un acord
entre metges,
entitats i pacients
La Guia Professional de Medicina Privada
és una eina fonamental d’orientació
per a la pràctica professional.
Pere Torner
Membre de la Junta de Govern del CoMB
de l’àmbit assistencial de medicina
privada

La composició de la nova junta de la
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure és
el reflex de l’aposta pel relleu generacional
i la renovació de la mà d’un equip que
recull també el llegat i l’experiència dels
seus predecessors. Els membres són
representants d’una bona part de les
especialitats mèdiques i quirúrgiques
i de diferents llocs de treball. Aquesta
pluralitat permetrà recollir i abordar
amb minuciositat les inquietuds i
problemàtiques específiques
plantejades per cada
grup de professionals.
La principal línia
d’actuació aspira a
recuperar la interlocució
amb les entitats
d’assegurança lliure i amb
l’Administració pública
per tal de formar taules de
treball sobre les diferents
qüestions que aquest
sector sanitari presenta.

L’any 2019 es van convocar eleccions a
la Junta Directiva de la Secció Col·legial
d’Assegurança Lliure. S’hi va presentar
una sola candidatura, fet pel qual
es va proclamar guanyadora sense
necessitat de celebrar votacions,
segons el reglament de la secció.

La Junta de la Secció vol ser
l’instrument de comunicació
que permeti plantejar de
manera clara i eficient els gran
reptes de futur, i per això serà
cabdal la bona comunicació
entre els metges que donem
assistència a través de les entitat
d’assegurances.

El 3 de juliol es va proclamar
la nova junta, integrada per
16 professionals de diferents
especialitats i presidida pel
traumatòleg Pere Torner Pifarré,
que és, a més, vocal de l’actual
Junta de Govern del CoMB. La
composició de la nova junta és:
— President: Pere
Torner Pifarré Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia
— Vicepresident: Pere
N. Barri Soldevila - Obstetrícia i
Ginecologia
— Secretari: Juan-Carlos Raiteri Florensa Oftalmologia
— Tresorer: Domingo Bargalló Carulla Cirurgia General i Aparell Digestiu
— Vocal 1r: M. Teresa Alonso Arias Dermatolog. Mèd. – Quir. i Venereol.
— Vocal 2n: Alejandro Flor Costa - Cirurgia
General i Aparell Digestiu
— Vocal 3r: Emili Masferrer Niubó Dermatolog. Mèd. – Quir. i Venereol.
— Vocal 4t: M. José Ribal Caparrós Urologia

— Vocal Suplent 5è: Xavier Tarrado
Castellarnau - Cirurgia Pediàtrica
— Vocal Suplent 6è: Cèsar Vargas Blasco Urologia
— Vocal Suplent 7è: David Virós Porcuna Otorrinolaringologia

Guia Professional de
Medicina Privada.
— Vocal 5è: Beatriz Yoldi Muñoz Reumatologia
— Vocal Suplent 1r: Jordi Antoni Vives Obstetrícia i Ginecologia
— Vocal Suplent 2n: Eva Bargalló Aylagas Pediatria
— Vocal Suplent 3r: Ana-V. Bargalló García Aparell Digestiu
— Vocal Suplent 4t: Javier Mailán Bello Anestesiologia i Reanimació

Tanmateix, també volem informar
els nostres pacients i la població
en general sobre les diferents
problemàtiques que el sector privat
presenta, conscients que la solució
als reptes exigeix un acord entre
metges, entitats i pacients.
Per aquest motiu, volem insistir en la
importància de la difusió de la Guia
Professional de Medicina Privada
com a eina fonamental d’orientació
per a la pràctica
professional, amb
les recomanacions i
passos per posar en
marxa una consulta
privada.
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CONTROL DE L’EXERCICI
I DEONTOLOGIA

L’actualització del
Codi de Deontologia
del Consell de
Col·legis de Metges
de Catalunya
Josep Terés
President de la Comissió de Deontologia
Gustavo Tolchinsky
Secretari de la Junta de Govern
En el decurs de l’any 2019 la Comissió de
Deontologia del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB) ha celebrat un total de
nou reunions ordinàries en les quals s’han
debatut tretze temes d’interès i actualitat, a
vegades suggerits pels mateixos membres.
En sis ocasions, el tema de discussió ha estat
presentat per un expert extern invitat i la
resta per membres de la Comissió. Entre els
temes debatuts, cal destacar la gestió dels
errors i la incertesa en la pràctica clínica,
els límits de la relació metge-pacient, les
anotacions subjectives a la història clínica,
la gestació subrogada, l’eutanàsia i suïcidi
assistit, l’autonomia i consentiment en
recerca, la prevenció de la tortura i protocol
d’Istanbul, etc. Així mateix, la Comissió ha
estudiat, debatut i informat diversos casos o
situacions que han estat motiu de consultes
per part de diferents companys.
Diferents membres de la Comissió han
participat en diversos actes acadèmics,
organitzats pel CoMB o per altres
institucions. Cal destacar també la
participació en la reunió mantinguda amb
el president i altres membres de la Junta
del CoMB i un grup de parlamentaris
del Congrés dels Diputats, interessats a
conèixer l’opinió del Col·legi en relació amb
el projecte de llei sobre l’eutanàsia.
La Comissió de Deontologia també ha
participat en la redacció del Document
de Posició del CoMB “Principis i deures
en l’exercici de la direcció mèdica dels
hospitals i centres sanitaris”.
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Josep Terés,
Barcelona.

En el decurs d’aquest any, la Comissió ha
conegut i debatut sobre tres expedients
informatius i un expedient disciplinari i
ha emès el preceptiu informe pel que fa a
aquest darrer.

Procés d’actualització del Codi
de Deontologia
El document elaborat per la comissió
redactora, després de la valoració i
eventual incorporació de les diferents
propostes recollides al llarg de tot el
procés, ha estat tramés a la Junta del
Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC), com era preceptiu.
El CCMC va decidir sotmetre aquest
document al criteri de les quatre
Comissions de Deontologia i a les Juntes
de Govern dels quatre col·legis, el que va
donar lloc a un nou procés de recollida,
avaluació i eventual incorporació de
suggeriments i aportacions. Finalment,
el mes de desembre el document va
quedar enllestit per ser sotmès a exposició
pública durant un mes. Fruit d’aquest
període d’exposició pública, 37 metges
dels quatre col·legis van presentar més
de dues-centes al·legacions, si bé moltes
eren reiteratives. S’han presentat també
set noves propostes i tretze comentaris
complementaris. La comissió redactora
haurà d’avaluar i contestar una per una
aquestes al·legacions i propostes.

Creació de la Comissió de
Deontologia del CCMC

Núria Masnou,
Girona.

La Junta del CCMC va decidir crear la
Comissió de Deontologia del CCMC.
Aquesta comissió està formada
inicialment pels quatre presidents de les
comissions de deontologia dels quatre
col·legis de Catalunya, amb el suport
de l’Assessoria Jurídica del CoMB. La
presideix Montserrat Esquerda, actual
presidenta de la Comissió de Deontologia
del Col·legi de Metges de Lleida.

Antoni Labad,
Tarragona.

Montserrat Esquerda, Lleida, presidenta
de la Comissió de Deontologia del CCMC.

El control de l’exercici
professional per garantir
la protecció de la salut
dels ciutadans
Gustavo Tolchinsky
Secretari de la Junta de Govern
Garantir que l’exercici professional
s’adeqüi a la normativa, la deontologia
i les bones pràctiques és una de les
funcions més importants que té el
Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) per protegir la salut dels
ciutadans. La Junta de Govern articula
el control de l’exercici de la professió,
ja sigui per denúncia rebuda per un
usuari o company, per petició raonada
d’un altre òrgan, o d’ofici.
El procediment de mesures de control
preventiu de l’exercici, que pot iniciarse arran d’un expedient d’informació
reservada, o directament per part de
la Junta de Govern, té per objectiu
garantir l’adequada pràctica mèdica,
en aquells supòsits en què hi hagi
indicis de manca de la necessària
plena capacitat o competència per al
normal desenvolupament de l’exercici
professional.
En exercici de les competències que
el Col·legi té atribuïdes en l’àmbit
disciplinari i de control de l’exercici de
la professió, durant l’any 2019, s’han
tramitat 280 expedients, dels quals 137
es van iniciar el 2019. S’han acordat
192 resolucions, 132 de les quals han
suposat l’arxiu de l’expedient perquè
no quedava acreditada la comissió de
la infracció. Així mateix, en 13 casos
s’ha resolt també amb l’arxiu i amb
recomanacions al professional. S’han
incoat 4 expedients disciplinaris.
D’altra banda, la Junta de Govern
també ha acordat mesures de

control preventiu de l’exercici. En 49
dels casos s‘han acordat mesures
terapèutiques i de tutela (contracte
terapèutic), en 2 s’ha requerit als
professionals que s’abstinguin
d’exercir temporalment, en 4 ha calgut
demanar un dictamen per valorar
la competència i la capacitat per a
l’exercici i 5 dels casos s’han arxivat
per bona evolució.

Seminaris sobre els errors
mèdics
Experts en bioètica i especialistes de
diversos hospitals van participar en
una sèrie de sessions, organitzades pel
Col·legi, en les quals es posaven a debat
diverses qüestions sobre els errors
mèdics. Es van tractar aspectes com ara
si s’han de notificar tots els errors, com
aprendre’n i si s’han de comunicar al
malalt i demanar perdó.

Jornada formativa sobre
complementarietat i bona praxi
El CoMB va promoure una jornada
formativa sobre tractaments
complementaris i bona praxi per
analitzar els antecedents i l’estat de
la qüestió, tant des del vessant de la
deontologia i l’ètica, com dels aspectes
relacionats amb la informació al
pacient i el consentiment informat.
També es va abordar l’evidència
científica a la pràctica mèdica i es
va fer un repàs dels antecedents i
posicionaments del Col·legi pel que
fa a les teràpies complementàries,
com el darrer Document de Posició
del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya, de juliol de 2018, on es
defineixen els principis que han de
regir la indicació mèdica de les teràpies
complementàries.

Control de l’exercici
professional

280
137
192
Procediments en tràmit

Iniciats el 2019

Resolucions acordades

132
13
4
Arxiu

Arxiu amb recomanacions

Incoació expedient disciplinari

Mesures control preventiu
(PAIMM)
Mesures terapèutiques
i de tutela..................................... 49
Requeriment d’abstenir-se
d’exercir temporalment..................2
Dictàmens...................................... 4
Arxiu per bona evolució................. 5
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Accent social, solidaritat i
professionalisme, prioritats
del pressupost col·legial
Lluís Esteve
Tresorer de la Junta de Govern
En la presentació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, cal fer notar
l’impacte extraordinari que ha causat la
multa que l’ACCO (Autoritat Catalana de la
Competència) imposà al Col·legi de Metges
de Barcelona (CoMB) per un import de
850.000 € —resolució expedient 85/2016
comunicada en l’esmentat exercici 2019—.
El motiu de l’expedient i la multa fou tenir
publicada al web del Col·legi —en la Secció
d’Assegurança Lliure i de forma històrica—
una llista d’honoraris professionals
orientatius per al sector d’assegurança
lliure. El CoMB considera fora de tota
proporció aquesta multa per una actuació
que entén emmarcada en la llibertat
d’opinió i expressió i fonamentada en la
defensa dels metges enfront a pràctiques
que sí que laminen la competència,
i fomenten l’abús i la precarietat. En
conseqüència, ha recorregut aquesta
multa davant el Tribunal del Contenciós
Administratiu (TCA). Cal, però, seguir un
criteri de prudència comptable i per això
en la liquidació del pressupost 2019 s’ha
procedit a dotar d’una provisió per un

Despeses del Col·legi
Exercici 2018

import del 50% de la multa recorreguda
judicialment.
La resta del pressupost s’ha executat
mantenint les prioritats de l’actual Junta
de Govern, en el seu marcat accent
social, solidari i professional, conciliant les
restriccions pressupostàries que provoca la
injusta sanció recorreguda judicialment amb
el manteniment de l’imprescindible rigor i
equilibri pressupostari. En el vessant social,
volem destacar el manteniment de l’esforç
en les següents iniciatives que s’aborden
mercès a la solidaritat de tots el col·legiats:
— Promoció del benestar i la qualitat de
vida dels metges i llurs famílies a través
del Programa de Protecció Social (PPS),
amb una àmplia cartera de prestacions
d’atenció social i a la dependència,
conciliació de la vida professional i
personal, activitats formatives, ajuts per
viudetat, orfenesa i defunció.
— 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, en incapacitat temporal
de durada superior a 90 dies, en atur,
jubilació i/o honorífics.

Situació Patrimonial
del CoMB

41 %

27 %
22 %
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Net patrimonial
Corrent

PASSIU

Massa Salarial i Professionals
Despesa Social
Participació quotes OMC, Comissions
Certificats i Impostos/IVA
Altres

ACTIU

10 %

No corrent

— Abordatge dels problemes de salut dels
metges a través del programa PAIMM:
malaltia mental, addiccions, exercici
professional saludable i ajuda a un
company/deixa’t ajudar.
En l’àmbit professional cal destacar:
— L’esforç per potenciar el projecte de
l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge
(IFMiL), un instrument coordinat amb els
altres col·legis de metges catalans que té
per objectiu construir una eina de qualitat
per la formació mèdica continuada, un
instrument necessari perquè metges i
metgesses exerceixin la medicina amb
els valors del professionalisme, posant
un marcat accent en la formació en
lideratges i la promoció de la salut de les
persones i la comunitat.
— La commemoració duta a terme durant
tot l’any 2019 del 125è Aniversari del
CoMB.
— La celebració de la 25a edició del Fòrum
d’Inversió Healthcare Barcelona, Fòrum
d’Emprenedoria celebrat el passat 23
d’octubre de 2019, el Fòrum d’Inversió
Healthcare Barcelona és un punt de
trobada entre emprenedors i inversors
del sector sanitari. S’hi presentaren
tota mena d’empreses amb projectes
de Biotecnologia, Medical Devices,
Serveis sanitaris i Tecnologies de la
Informació relacionades amb la salut. El
Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona
s’ha posicionat com un referent en
l’ecosistema biomèdic català, tot
promovent la innovació i l’emprenedoria
entre el col·lectiu amb l’objectiu
d’apropar emprenedors i inversors
del sector sanitari. El Fòrum està
coorganitzat pel Col·legi de Metges de
Barcelona, Barcelona Activa-Ajuntament
de Barcelona, ESADE-BAN i Biocat.
En resum, s’han executat els compromisos
assumits en relació amb la voluntat de
protegir els col·legiats més vulnerables
o amb dificultats econòmiques —per
malaltia o precarietat— gràcies a la
solidaritat i la sensibilitat dels seus
companys, i d’afavorir la participació
dels col·legiats i la proximitat del Col·legi
en l’exercici professional. La liquidació
s’ha vist llastada per la provisió de la
multa —recorreguda davant el TCA— que
considerem injusta i desproporcionada, ja
que l’objectiu del CoMB ha estat defensar
la llibertat d’opinió i expressió dels metges
col·legiats, en aquest cas, de la Secció
d’Assegurança Lliure.

Serveis col·legials

Enfortint el professionalisme
i el lideratge mèdic

C

onscient del
seu paper en el
desenvolupament
de la professió
mèdica, el Col·legi
de Metges de
Barcelona (CoMB) ha volgut refermar
durant el 2019 la posició institucional
mantenint-se al costat del metge en la
seva evolució professional i personal.
Amb aquesta voluntat, en el darrer any,
s’han intensificat les accions i recursos
de la institució i s’han diversificat les
actuacions amb aquest ànim de servei
al col·legiat.
Cal destacar del 2019 la iniciativa
del CoMB i els col·legis de metges
de Girona, Lleida i Tarragona per
endegar l’Institut de Formació Mèdica
i Lideratge (IFMiL) amb la voluntat que
es converteixi en una marca de prestigi
de la formació mèdica continuada
de qualitat i que sigui un referent
de la formació en lideratge per als
professionals de la salut del nostre
país, però també amb una dimensió
internacional.
La defensa dels professionals que fa el
Servei de Responsabilitat Professional
(SRP) ha avançat, un any més, amb
l’objectiu d’allunyar els facultatius

dels jutjats. Així mateix, la Càtedra de
Responsabilitat Professional Mèdica
i Medicina Legal creada el 2018 ha
consolidat en tan sols un any l’activitat
docent.
La cura de la salut dels metges és una
altra de les preocupacions centrals
de la Junta de Govern i l’activitat
desplegada per la Fundació Galatea
i pel Programa d’Atenció al Metge
Malalt (PAIMM) ho corroboren. Així
com el programa ha adquirit influència
internacional, els professionals de la
Fundació Galatea han estat requerits
en nombrosos congressos nacionals
i internacionals per explicar la seva
experiència d’èxit. Per altra banda,
l’atenció social que dona el Programa
de Protecció Social (PPS) del Col·legi
s’ha incrementat considerablement
durant el 2019 i ha reforçat
especialment les activitats formatives
de caràcter preventiu.

cal destacar que el Servei d’Ocupació,
amb l’augment d’un 6 % l’any 2019, es
consolida com un referent del sector
mèdic en la gestió d’ofertes de treball.
Una pota important en l’atenció
a les necessitats dels col·legiats
és la que ofereixen a l’Assessoria
Jurídica que ha atès més de 3.800
col·legiats en consultes referents a
l’exercici professional, de caràcter
juridicolaboral i derivades de l’exercici
privat.
L’objectiu de tota aquesta activitat té
com a finalitat oferir serveis i solucions
a les necessitats dels col·legiats de
manera que sentin el Col·legi com a
propi i molt més a prop.

Per tal d’oferir un tracte més
personalitzat i de valor des del
compromís i la proximitat, el Col·legi
ha redissenyat l’espai de la Unitat
d’Atenció Col·legial (UAC) per
tal d’atendre les més de 24.000
gestions presencials fetes a les
oficines col·legials. Per altra banda,

Gustavo Tolchinsky

Secretari de la Junta de Govern
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El Servei de Responsabilitat
Professional, un referent en
el model de gestió
La Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i
Medicina Legal augmenta considerablement la seva
activitat docent i la quantitat d’articles publicats.
cosa permet oferir als col·legiats un tracte
personalitzat i directe per part de personal
altament especialitzat.

Josep Arimany-Manso
Director del Servei de Responsabilitat
Professional. Director de l’Àrea de Praxi
El Servei de Responsabilitat Professional
(SRP) del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya gestiona les reclamacions
que s’interposen contra els facultatius
assegurats a través de la pòlissa col·lectiva.
El model català de responsabilitat civil
professional mèdica és únic i capdavanter
a Europa, amb 26.430 assegurats. La
companyia asseguradora Sham (Société
Hospitalière d’Assurances Mutuelles),
mútua d’assegurances especialista
en l’assegurament i la gestió de riscos
sanitaris, delega en l’SRP, adscrit a l’Àrea de
Praxi del CoMB, la gestió, la tramitació i la
defensa de totes les reclamacions, la qual

Durant el 2019, el nombre de reclamacions
presentades (327) ha disminuït respecte del
2018. Les reclamacions extrajudicials, un
72 % del total, es consoliden com el tipus
més freqüent de reclamació. Cal destacar
la disminució dels litigis judicials, sobretot
de les demandes civils (14 %), un 5 % menys
que el 2018. En l’àmbit penal, les denúncies
s’han incrementat un 1 % respecte del
2018. Aquest any, el 83 % dels assumptes
penals s’han resolt amb arxiu o sentència
absolutòria i les condemnes en l’àmbit civil
han estat un 16 % i han disminuït un 6 %
respecte de l’any anterior. Aquestes dades
refermen que el Servei de Responsabilitat
Professional avança en l’objectiu que tant

Resolucions dels sinistres judicials
durant el 2019
54
(35 %)

— Realització de 4 edicions del Curs Online
de Certificat Mèdic de Defunció, a través
de l’IFMiL.

46

14 %

46

14 %
9
(16 %)

CIVILS 153 (73 %)
Absolució
Condemna
Acords
Altres
Sobreseïment/Arxiu
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La Càtedra de Responsabilitat Professional
Mèdica i Medicina Legal, adscrita a la
Universitat Autònoma de Barcelona i
ubicada a la unitat docent de l’Hospital
Vall d’Hebron i a la seu del CoMB, ha
desenvolupat al llarg de l’any els projectes
següents:

39
(67 %)

21
(14 %)
4
(3 %)

38

L’activitat de la Càtedra de
Responsabilitat Professional
Mèdica i Medicina Legal

Sinistres oberts
durant el 2019

49
(32 %)

25
(16 %)

els pacients, com els seus familiars o els
seus advocats confiïn en el criteri del servei
per potenciar la gestió extrajudicial a l’hora
de resoldre les seves reclamacions i així
evitar la judicialització dels casos.

2
(3 %)

327

8
(14 %)

235
72 %

PENALS 58 (27 %)
Incomp. Jurisdicció

Civils

Extrajudicials

Penals

Curs Online d’Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica.

— Creació dels continguts del Curs Online
d’Introducció a la Responsabilitat
Professional Mèdica i Seguretat Clínica,
per a l’IFMiL.
— Col·laboració docent en el Grau de
Medicina en l’assignatura de Medicina
Legal i Forense, a la UB, UAB i UIC.
— Col·laboració docent al Màster de
Ciències Forenses de la UB, al Màster de
Valoració del Dany Corporal de la UB i al
Grau de Seguretat de la UB.
— Organització de la Jornada de Pèrits del

Servei de Responsabilitat Professional i
Reunió del Conseil Médical de Sham.
— Organització del Curs d’Actualització
en Clínica Forense. Valoració pericial de
la praxi mèdica del Centro de Estudios
Jurídicos del Ministerio de Justicia dins
del Pla de formació de metges forenses.
— Participació en múltiples ponències i
col·laboracions en congressos.
— Publicació de la segona edició del
llibre Seguretat Clínica i Responsabilitat
Professional Mèdica.

Així mateix, s’han publicat onze
articles en diverses publicacions
científiques de referència
com el British Medical Journal
(BMJ), Medicina Clínica, Actas
Dermosifiliográficas, Revista Española
de Medicina Legal, Revista española
de Investigación Criminológica,
Anales del Sistema Sanitario Navarro,
Medicina Estética, UABDivulga,
Phlebology, Oral and Maxillofacial
Surgery i Urology.

Històric de sinistres per vies 2002-2019
243

387

309 340 298

345

61 %
48 %

21 %

18 %

2002

Civils

39 %

13 %

2003

43 %

45 %

45 %

45 %

40 %

37 %

41 %

40 %

17 %

18 %

2004

2005

Extrajudicials

338

321

285

298

315

324

315

324

59 %

59 %

58 %

59 %

58 %

60 %

57 %

57 %

26 %

26 %

24 %

25 %

26 %

23 %

22 %

22 %

21 %

21 %

14 %

15 %

15 %

15 %

18 %

16 %

16 %

17 %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

316

273

332

70 %

68 %

17 %

19 %

15 %

13 %

13 %

14 %

2016

2017

2018

2019

62 %

23 %

327

72 %

14 %

Penals
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El Comitè Ètic
d’Investigació Clínica
aprova dos projectes
de recerca
Màrius Morlans
President del CEIC del CoMB
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. Al
llarg de l’any s’han avaluat i aprovat dos
projectes de recerca promoguts pel
Servei de Responsabilitat Professional:

sobre medicina i cirurgia del turmell i peu
i l’estudi prospectiu sobre coneixements
i actituds dels metges respecte a la
vacunació.
A més a més, cal destacar que durant
el 2019 s’ha posat en marxa l’apartat de
la pàgina web del CoMB on consta la
informació d’actualitat i les normes de
funcionament del CEIC, els requisits per
a la presentació de projectes i el model
“Memòria del projecte de recerca”.

L’assistència als
metges contra
les agressions
Josep Arimany-Manso
Director de l’Àrea de Praxi
Vetllar perquè els professionals
sanitaris puguin prestar els seus
serveis en condicions de seguretat
i dins d’un marc de convivència
pacífica i de mutu respecte és la
tasca principal de la Unitat Integral
de Violència Contra el Metge
(UIVCM). Des de l’UIVCM s’han
tramitat un total de 93 expedients
per agressions a metges, dels quals
63 han estat comunicats aquest
any i 30 deriven d’anys anteriors.
D’aquests 63 expedients, 20
corresponen a insults i vexacions
patides pels facultatius, 34 a
amenaces i coaccions i 9 a lesions.
S’han fet 25 assistències als
col·legiats per compareixença al
Jutjat, s’han efectuat 15 vistes orals
i vistes prèvies per arribar a una
conformitat, i s’han presentat 40
recursos i escrits de tràmit.
Des de l’UIVCM es va continuar
insistint en la necessitat que les
autoritats sanitàries de Catalunya
impulsin una llei administrativa on
es recullin els drets i els deures
dels usuaris, com també les
sancions corresponents en cas
d’incompliment.

Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC).

Projectes de recerca
aprovats pel CEIC
abans del 2019

Projectes de recerca
aprovats pel CEIC
durant el 2019

— La seguretat clínica i la
responsabilitat professional en
oftalmologia.

— Responsabilitat professional
mèdica en medicina i cirurgia del
turmell i peu.

— Els aspectes medicolegals en
les residències geriàtriques a
Catalunya.

— Estudi prospectiu sobre
coneixements i actituds dels
metges respecte a la vacunació i a
la reticència a la vacunació.

— El metge como a segona víctima
en els casos de reclamació per
presumpta responsabilitat
professional per mala praxi.

40
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Agressions 2019
Expedients comunicats des de
2004 fins al 2019: 814
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

63
55
59
58

39
46
43
44
53
46
59

30
34
41
46
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PAIMM: el compromís
amb la salut dels col·legiats
Eugeni Bruguera
Director assistencial de la Clínica
Galatea
La Clínica Galatea continua donant
assistència als diferents col·lectius
sanitaris, però el Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt (PAIMM) es
manté com el que té més demanda,
probablement pel compromís durant els
darrers 22 anys dels col·legis de Catalunya
i de les organitzacions sanitàries amb
la salut dels seus col·legiats. Aquest
compromís s’estén també amb la voluntat
de crear una xarxa que arribi a la resta de
col·legis de l’Estat, amb els acords amb
l’Organització Mèdica Col·legial (OMC)
per a l’atenció hospitalària dels metges
que ho necessitin i també l’establiment
d’acords de col·laboració amb altres
organitzacions similars de l’àmbit
internacional (l’Argentina, l’Uruguai i Xile)
i participant activament en la creació de
l’European Practitioner Health Provider
Network.

sobre la salut del metge en revistes
nacionals i internacionals.

metges amb un increment del volum de
metges (8 %).

Cal destacar l’impuls que s’ha donat al
web de la clínica amb l’augment de les
notícies, especialment al seu blog, que
ha comportat un notable increment de
les visites.

Especialment interessant és la dada que
mostra l’augment de la demanda de la
franja d’edat inferior a 30 anys. No creiem
que representi un empitjorament de la
salut mental dels metges joves, sinó que
ho interpretem com una major confiança
a l’hora de demanar ajut i una major
capacitat de detecció i acció per part de
les organitzacions.

Activitat assistencial
Ha continuat l’increment de les
demandes de primeres visites (190) i
també ha augmentat un 8 % el nombre
de seguiments (2.646). Durant l’any
2019, estaven seguint tractament 627

ACTIVITAT
ASSISTENCIAL 2019

Destaca l’aposta per la intervenció grupal
que ha fet que durant el darrer any hi
hagués 19 grups de teràpia amb un
seguiment regular d’uns 200 pacients.

Primeres visites

Els ajustos fets a l’hospital de dia, que
han permès arribar també a metges amb
trastorns psiquiàtrics no addictius, ha
afavorit el creixement de la seva activitat
(un 30 % més de pacients atesos).

190
2.646
68

Nombre de seguiments

Des del vessant docent i divulgatiu, hem
participat en nombrosos congressos
nacionals i internacionals presentant el
treball de la clínica.

Es manté la feminització de la demanda
com a reflex de la feminització de la
professió.

(+8 %)

(+7 %)

Respecte a la unitat d’hospitalització,
també ha crescut un 7 %, amb 68 metges
ingressats.

Metges ingressats a la unitat
d’hospitalització

+ 30 %

Els professionals de la clínica han
participat en diferents estudis de recerca
que han representat un increment
rellevant en el nombre de publicacions

A l’últim, mitjançant les enquestes als
pacients, es pot valorar l’alt grau de
satisfacció que mostren en tots els
dispositius assistencials.

Metges atesos Hospital de dia

Vies d’accés al paimm (1998-2019)
200

DVE (Demanda voluntària espontània)
Informació confidencial
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La Fundació Galatea reforça
la formació i la recerca
Miquel Vilardell
President del Patronat de la Fundació
Galatea
Arran de l’experiència del Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt
(PAIMM), l’any 2001, el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) va crear la Fundació Galatea
amb la funció de vetllar per la salut i el
benestar de tots els professionals de la
salut i, conseqüentment, garantir una
millor qualitat assistencial als ciutadans.
La Fundació Galatea fa aquesta tasca
mitjançant programes assistencials
com el PAIMM i els dels altres col·lectius
(infermeria, veterinària, farmàcia,
psicologia, odontologia i treball social),
amb el Servei de Suport Emocional als
Professionals de la Salut (SEPS) i amb
els programes de prevenció i promoció
de la salut. La Fundació Galatea també
ha dissenyat una variada i àmplia oferta
formativa, pràctica i fàcil de seguir
i, a més, es porta a terme una tasca
constant d’investigació mitjançant
treballs de recerca i la publicació
d’informes i estudis.

Servei de Suport Emocional als
Professionals de la Salut (SEPS)
El SEPS atén professionals de la salut
amb problemes emocionals en els quals
la influència del context laboral té un
protagonisme important. Ara bé, per
ser atès, no necessàriament el malestar
ha de tenir un origen laboral. El Servei,
que es va iniciar l’abril de 2017, ha passat
d’atendre 99 professionals a 187 nous
professionals el 2019. Cal destacar que,
dels professionals atesos, el 57 % són
metges, seguit del 33 % d’infermeres.
Del total d’atesos pel SEPS, el 79 % són
dones i el 21 % homes.

Formació i programes de
prevenció i promoció de la salut
En el marc dels programes de
prevenció i promoció de la salut, la
Fundació ha participat en 15 sessions
informatives en diferents jornades i
congressos, graus, màsters i postgraus

a diferents localitats i centres de
Barcelona, Girona, Lleida, Martorell,
Olot, València, Madrid, Múrcia i a la
Universitat de Vic (UVIC).
L’activitat formativa s’ha centrat en tres
grans apartats: la salut dels residents, la
salut dels professionals i les competències
per a l’exercici saludable i la qualitat
assistencial. En aquest marc, durant el
2019, es van fer un total de 48 activitats
formatives, unes 243 hores de formació,
amb un total de 771 assistents.
Finalment, l’Aula de Salut i Benestar,
la plataforma de formació en línia
per promoure l’exercici professional
saludable, va continuar acollint nous
usuaris (433) i va treballar en nous cursos
autoformatius de cara al 2020.

Servei de suport
emocional als
professionals de la
salut (seps)
Gènere

21 %

79 %
Dones 147

Homes 40

Professió
33 %

BMJ publica dos editorials sobre
l’experiència en l’atenció a la
salut dels metges
En dos editorials de l’edició en línia de
la revista British Medical Journal (BMJ),
de setembre de 2019, es va recollir
l’experiència de 20 anys del CoMB i la
Fundació Galatea en el disseny i posada
en pràctica d’accions i programes
per oferir assistència a professionals
amb problemes de salut mental i per
promoure’n la prevenció i l’exercici
saludable. El president i el secretari
del CoMB, Jaume Padrós i Gustavo
Tolchinsky, van signar l’editorial amb el
títol Caring programmes for sick doctors
are a crucial step to self-regulation (Els
programes assistencials per a metges
malalts són una peça cabdal per a
l’autoregulació). L’altre article Fostering
healthy practique among physicians
(Promovent l’exercici saludable entre
els metges) el van signar el president
de la Fundació Galatea i especialista en
medicina interna, Miquel Vilardell, i la
responsable de projectes corporatius
del CoMB, Anna Mitjans. En ambdós
articles es fa palès que l’experiència de la
Fundació Galatea en la cura i la prevenció
de la salut dels metges és de les més
àmplies i s’ha convertit en un referent a
escala internacional.

4%
4%
57 %

1%
1% 1%

Metges 107
Infermeres 61
Treballadores socials 8
Psicòlegs 7
Farmacèutics 1
Veterinaris 1
Odontòlegs 2
Fisioterapeutes 0

Àmbit de treball
28 %
4%
22 %
55 %

1%

Consulta privada 7
Primària
Hospitalària 103
Comunitària 52
Geriàtric 2
Mútua 1
Altres 22

Edat

43

44

47

36

17

+30

31-40

41-50

51-60

61-70
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El Programa de
Protecció Social (PPS)
incrementa l’atenció
social i formativa

A vídues, orfes, metges discapacitats
i metges jubilats

345

44

771

Ajuts
conciliació
de la vida
personal i
familiar

444
307

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

2017

2019

2018
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2019

— Curs de preparació per a la jubilació (en
línia).
— Tallers d’estimulació cognitiva No oblidis la teva memòria.
— Promoció de la salut a la feina: la cura de
la salut del professional.
— Lideratge d’equips sanitaris eficaços i
saludables.
— Habilitats de comunicació: efectivitat
terapèutica i salut professional.

Nombre Ajuts Atenció Social
i la Dependència

2n T

Nombre Ajuts Conciliació
de la Vida Personal,
Familiar i l’Activitat
Professional

3r T

69

132
119
62
37
48

123
74

81

169
139
213
1r T

Total

2017

444
418
404
2018

S’han fet les següents propostes
formatives:

Ajuts programa protecció social

335

307

2016

Ajuts del Programa
de Protecció Social

4rt T

Total

1r T

2n T

3r T

1.215
771
841
767

Prestacions periòdiques

Casos en
seguiment

349
332
247

Tal i com s’indica a les gràfiques, l’atenció
de casos nous per part de les treballadores
socials s’ha incrementat durant el 2019
en un 9 % (324) respecte de l’any anterior
(293). També hi ha hagut un augment
respecte dels casos en seguiment
concretament un 4 %, que representen
468 persones ateses.

324
468

Casos nous

El PPS també va programar durant el
2019 activitats formatives de caràcter
preventiu amb l’objectiu de promoure
el benestar i la salut dels professionals
i les seves famílies, posant èmfasi
en aquelles situacions que suposen
reptes vitals, socials i professionals.
Les propostes formatives fetes són
eminentment pràctiques, ja que en aquest
tipus de formació les experiències i el
protagonisme dels participants tenen un
paper important.

211
219
209

L’activitat de l’any

Persones ateses per les
treballadores socials del PPS

Activitats formatives
de protecció social

112
191
199

El Programa de Protecció Social (PPS) del
Col·legi atén i dona resposta als metges
i familiars que es troben en situacions
de necessitat o dificultat social. Amb
aquesta finalitat desplega tot un seguit
d’ajuts socials i econòmics per a la millora
de la qualitat de vida en situació de
dependència, per a la conciliació de la
vida familiar i laboral i facilita prestacions
educatives i assistencials de caràcter
periòdic. Per tal de complir amb aquest
objectiu, el PPS disposa d’un equip de
professionals especialitzats que ofereix un
assessorament personalitzat i confidencial,
i recomana les opcions més adients en
cada cas d’entre una àmplia oferta de
serveis d’alt nivell.

330

1.955

Persones
ateses
pel PPS

També cal destacar que durant l’any s’ha
actualitzat la canastreta que es lliura
als nous pares, ajustant-la a les noves
necessitats, i en la qual s’ha procurat
oferir envasos biodegradables i productes
respectuosos amb el medi ambient.

99
99
112

Àngels Escorsell
Vocal de la Junta de Govern

S’han atorgat 1.215 ajuts i 307 prestacions
periòdiques. Pel que fa al nombre d’ajuts a
la dependència, continua la línia ascendent
respecte de l’any anterior. Es detecta una
disminució en la demanda dels ajuts de
conciliació familiar quant a suport familiar
(hores en serveis), per la seva repercussió
fiscal, que no es dona quan es tracta de
famílies nombroses o famílies amb un
discapacitat.

4rt T

Total

VIII Jornades
d’Orientació als
Futurs MIR.
Remodelació de la Unitat d’Atenció al Col·legiat.

La Unitat d’Atenció Col·legial
(UAC) es reestructura per oferir
un tracte més personalitzat
Marc Soler
Director general corporatiu
La Unitat d’Atenció Col·legial (UAC) gestiona
la col·legiació i el registre col·legial, informa
dels serveis i orienta sobre com actuar per
fer les gestions amb un assessorament
personalitzat i especialitzat. El 2019, la UAC
ha gestionat un total de 42.760 consultes,
de les quals 24.289 han estat presencials,
i ha registrat 1.836 noves col·legiacions i
reingressos.
A través de la UAC, el Col·legi escolta les
inquietuds i demandes dels col·legiats,
atent al metge jubilat, al metge estranger
i als futurs metges MIR. Juntament
amb la Secció de Metges MIR i Metges
Joves, anualment organitza la Jornada
d’Orientació per a futurs MIR. En aquest
acte, més de cent metges van orientar i
aclarir els dubtes sobre l’especialitat a prop
de dos-cents futurs residents.
Així mateix, un cop col·legiats els MIR de
l’any i abans de la incorporació a la plaça, el

Col·legi organitza l’acte “Benvinguda MIR”.
Més de tres-cents metges residents van
participar en l’acte de benvinguda als nous
col·legiats de 2019. Es van adjudicar 862
places a la província de Barcelona i els nous
residents es van incorporar entre el 27 i 28
de maig als seus centres.
La UAC ha reestructurat les seves
instal·lacions amb la voluntat d’oferir
un tracte més personalitzat i de més
valor des del compromís i la proximitat.
El Col·legi ha redissenyat l’espai de la
UAC per facilitar el diàleg amb el metge.
S’han habilitat àrees diferenciades
que cerquen la focalització plena de
l’atenció de l’assessor en cada visita,
espais més silenciosos que afavoreixen
la privacitat i una reestructuració flexible
per assumir les diferents capacitats
d’activitat segons el moment de l’any,
com és la concentració en pocs dies de
la col·legiació dels nous residents. També
amb aquestes actuacions el Col·legi ha
continuat amb l’adequació dels espais
a la normativa de seguretat i llicència
d’activitats.

La uac en dades

42.760 7.247
Gestions

24.289
Gestions
presencials

16.926
Persones ateses

Carnets
col·legials /
Certificats
digitals

2.254
Orientacions
professionals

1.836

577

685

31

Altes col·legiació
i reingressos

Baixes
col·legiació

4.156

Orientacions
jubilació

Autoritzacions
de consultes
mèdiques

Certificats
col·legials i
legalitzacions
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Sessions up 2019

Actes comarcals

11

Alt Penedès

Sessions
a hospitals

Anoia

3

2

2
1
1
1
1

5

Sessions
a atenció primària

La salut dels professionals
de la salut

LOPD i la història clínica
Responsabilitat Professional
Mèdica i Seguretat Clínica

Els reptes del futur

Post MIR

1
5

Bages

Enregistrament dels
actes mèdics mitjançant
documents d’àudio i/o vídeo

La identitat digital dels
professionals sanitaris a la
xarxa

2

2
1
1
1

Baix Llobregat

1

Berguedà

1

Garraf

1

Maresme
Certificat de defunció

2
4

Osona

Bona praxi i responsabilitat professional
en atenció primària
Documentació clínica, consentiment
informat i informació al pacient
Salut i benestar dels metges/esses PPS
(Programa de Protecció Social del CoMB)

6

Vallès Occidental

Vallès Oriental

2

Els serveis col·legials als
centres de treball i al territori
Jaume Sellarès
Vicepresident del CoMB
La Unitat de Participació del Col·legi
impulsa l’organització de sessions
pràctiques i xerrades informatives als
centres de treball sobre temàtiques
d’interès per als professionals sanitaris, en
aspectes de la pràctica mèdica, la salut
dels professionals, de responsabilitat
professional i dels diferents serveis
col·legials. Aquestes sessions són
impartides pels tècnics del Col·legi i
poden ser sol·licitades pels centres de
treballs en funció de les seves necessitats.
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Durant l’any 2019 s’han fet 16 sessions
informatives: 5 a centres d’atenció
primària i 11 a hospitals. Les principals
novetats dins el catàleg de sessions
han estat les temàtiques sobre
l’enregistrament dels actes mèdics
mitjançant documents d’àudio o vídeo
i la identitat digital dels professionals
sanitaris. Aquestes, a més, han estat de
les més demanades. També han estat
força sol·licitades sessions sobre la salut
dels professionals de la salut i sobre el
certificat de defunció.
La Unitat de Participació també dona
suport i coordina tota l’activitat col·legial

de les juntes comarcals del CoMB,
des de l’organització de jornades
pròpies i la col·laboració en actes
externs, fins a la posada en marxa
de noves iniciatives a cada territori.
S’ha dinamitzat notablement
l’activitat al territori duent a
terme 25 actes entre totes les
comarques amb una participació
de gairebé més de mil professionals
de la salut. Seguint la línia dels
Actes de la Professió Mèdica
iniciats l’any 2018, s’han sumat a
la iniciativa les comarques del
Garraf i el Vallès Oriental, amb una
participació molt activa.

El Servei d’Ocupació
es reforça amb l’ús
de l’app
1.431
3.472
446

Francesc Bas-Cutrina
Vocal de la Junta de Govern

Ofertes de treball

La borsa de treball del Servei d’Ocupació
és un servei especialitzat i gratuït orientat
tant als col·legiats que cerquen una
feina com a les entitats que busquen
professionals mèdics per a la seva
organització. L’any 2019 s’han gestionat
1.431 ofertes (un 6 % més que el 2018) i
hi ha hagut 446 nous metges inscrits (un
8 % més que el 2018). D’aquests, el 63 %
eren dones i el 37 % homes. En total, els
col·legiats inscrits són 3.472.

Metges inscrits

Nous metges inscrits 2019
63 % dones 37 % homes

1.244

Usuaris de l’app han fet alguna acció
en l’apartat del Servei d’Ocupació

Medicina de família continua sent
l’especialitat més demanada. Segueix el

16,8 %

9%

7,9 %

L’ús de l’app per accedir al Servei
d’Ocupació s’ha consolidat durant l’any:
1.244 usuaris de l’app han fet alguna acció
en l’apartat “servei”, 811 col·legiats han
clicat a l’apartat “informació”, 1.081 han
clicat a l’apartat “ofertes”. Cada usuari hi
ha accedit de mitjana 13 vegades, 853
col·legiats han consultat alguna oferta
i s’han fet 272 peticions de dades de
contacte sobre alguna oferta.

ià
re
C
es
iru
es
rg
pe
ia
cí
or
fiq
t
M
op
ue
ed
èd
s
ic
i
c
in
a
a
i
de
tra
An
lt
um
es
re
te
at
ba
si
ol
l
l
ol
og
De
og
ia
rm
ia
ir
at
e
o
an
O
bs log
im
ia
te
ac
trí
ió
G
ci
er
a
ig
ia
tri
in
a
ec
C
ol
ar
og
di
ia
N olo
eu g
ro ia
C log
iru
rg ia
Ra ia g
di
e
od ne
r
ia
gn al i
òs de
tic l’a
pa
re
ll
di
ge
st
iu

El Servei d’Ocupació del CoMB es
consolida com un referent del sector
mèdic en la gestió d’ofertes de treball.
El valor afegit del Servei es basa en
la transparència a l’hora de presentar
informació completa i detallada de
totes les ofertes de treball que s’envien,
en la selecció i gestió de les ofertes de
treball en funció de la seva qualitat, en la
confidencialitat en el tractament de les
dades personals i professionals, i en la
no-obligatorietat d’acceptar una oferta de
treball.
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Especialitats més demandade s

desajustament entre ofertes i demandes:
el 74 % de les ofertes de 2019 demanen un
metge especialista, mentre que un 77 %
dels metges inscrits el 2019 no disposaven
d’especialitat.

5,6 %

5,6 %

4,4 %

4,2 % 3,9 % 3,5 % 3,5 % 3,2 % 3 % 2,7 % 2,5 %
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Creació de l’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge (IFMiL)
Lluís Esteve
Tresorer de la Junta de Govern
El nou Institut de Formació Mèdica i
Lideratge (IFMiL) és una iniciativa de
formació contínua amb una oferta
formativa centrada en el lideratge
professional com a valor essencial per
impulsar canvis en la manera de treballar i
d’organitzar-se dins el sistema sanitari.
El 20 de juny de 2019 es va presentar
oficialment l’IFMiL, un projecte impulsat pels
quatre col·legis de metges que té com a
principal objectiu convertir-se en una marca
de prestigi de la formació mèdica continuada i
ser un referent de la formació en lideratge per
als professionals de la salut del nostre país.
La posada en marxa d’aquest nou
instrument durant el 2019 ha comportat un
seguit d’accions, entre les quals destaquen:
— La creació de la marca i la identitat visual
del nou Institut.
— El disseny i el desenvolupament d’un
web propi que recull tota la informació
del projecte i l’oferta formativa
(www.ifmil.com).

— La posada en marxa de nous canals
de comunicació: creació de butlletins
electrònics, obertura de xarxes socials i
pla de difusió a través de tercers.
— L’automatització dels processos de
matriculació, pagament i facturació de
la formació per facilitar la inscripció,
gestió i seguiment dels participants i els
seus expedients acadèmics.
— La implementació d’un campus virtual
propi que faciliti la formació en línia i
potenciï l’aprenentatge col·laboratiu
entre els participants d’un grup.
— La creació d’un nou model formatiu
que serveixi de marc de referència per
al treball dels col·laboradors experts
(docents, autors, tutors, etc.).
— El disseny i la producció pròpia de quatre
nous cursos autoformatius en modalitat
en línia: disseny i tractament pedagògic
de les unitats, acompanyament i treball
amb autors, virtualització i producció
dels materials multimèdia...
— La revisió de la cartera de cursos
existents i la revisió metodològica de
les seves propostes: reconversió de
formats, enriquiment dels plans docents,
incorporació de nous models d’avaluació
partint de les eines existents, etc.
— La configuració d’una nova oferta

ifmil: activitat del programa
Cursos
de curta Itineraris
i mitja
de
Total
durada màster
activitat

Cursos
de curta Itineraris
i mitja
de
Total
durada màster
activitat

Cursos i màsters
fets

30

5

35

22

5

27

52

10

62

Alumnes inscrits

934

84

1.018

270

103

373

1.204

187

1.391

Presencials

Online

Semipresencials

Presencials

Online

Semipresencials

Presencials

Online

Semipresencials

Cursos fets

30

7

3

17

3

2

37

10

5

Alumnes inscrits

266

645

23

201

69

0

467

714

23

Oct. 2018-jul. 2019

Perfil
dels
alumnes
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Cursos
de curta Itineraris
i mitja
de
Total
durada màster
activitat

Set.-des. 2019

61 %

Dones
49 anys d’edat mitj.
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Total activitat (oct. 2018-des. 2019)

39 %

Homes
54 anys d’edat mitj.

Grau
de satisfacció
(sobre 5)

4,3

formativa en contínua evolució i
creixement.
— El disseny conceptual d’un nou
programa de postgrau “Visió
estratègica, habilitats i valors per al
lideratge mèdic”.
L’any 2019 és, per tant, un any de transició
i, alhora, d’impuls cap a un nou projecte
formatiu. En aquest sentit, recollim a
continuació tant les dades del curs
acadèmic 2018-2019 com les dades del
darrer trimestre de 2019, que ajuden a
completar l’activitat duta a terme durant
aquest any de transició.
Cal destacar que s’han fet 62 cursos de
durada curta i mitjana i 10 itineraris de
màster. El global de cursos va suposar que
hi assistissin un total de 1.391 alumnes, el
61 % dones i el 39 % homes.

El Centre d’Estudis Col·legials i
l’Oficina Tècnica d’Acreditació
El CoMB, a través de la seva Oficina Tècnica
d’Acreditació (OTA) i del Centre d’Estudis
Col·legials (CEC), acredita dos àmbits del
desenvolupament professional:
— Diploma d’Acreditació Col·legial
en Formació Mèdica Continuada
/ Desenvolupament Professional
Continuat (DAC-FMC/DPC): amb aquest
diploma s’acredita i reconeix l’esforç
fet en formació mèdica continuada i
desenvolupament professional continuat.
— Diploma Acreditatiu de Capacitació
(DIACAP): aquest diploma és el
reconeixement del CoMB per als metges
de seccions col·legials que representen
un sector professional sense regulació
en matèria de titulació o formació.
L’acreditació d’activitats de formació
continuada es vehicula a través del Consell
Català de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries (CCFCPS) i els seus
Consells Tècnics. En el cas de la medicina,
és el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) l’encarregat d’acreditar
les activitats de formació continuada
dels metges i ho fa a través de la seva
secretaria tècnica.

Sessió informativa sobre la nova llei de protecció de dades en l’àmbit sanitari.

Augmenten les consultes dels
col·legiats a l’Assessoria Jurídica
Ignasi Pidevall
Director jurídic

caràcter juridicolaboral (contractació,
guàrdies, jubilació i cotitzacions) i 656
són derivades de l’exercici privat de la
professió (inici de l’activitat, autorització
de centres, societats professionals,
protecció de dades, etc.).

L’Assessoria Jurídica del Col·legi dona
orientació i assessorament als col·legiats
en relació amb tots els aspectes relatius
Una de les funcions de l’Assessoria
a l’exercici de la professió, al seu accés
Jurídica és la de la representació i la
i a les condicions legals per exercir-la,
defensa judicial de les resolucions
així com accés al servei de divulgació
corporatives. També participen en
de novetats legislatives. El servei també
l’assessorament de la tramitació
inclou l’assessorament jurídic laboral
en l’àmbit públic i privat quant
a les condicions de treball
(contractacions, retribucions,
Serveis jurídics
jornades, règim disciplinari, etc.)
o en matèria de Seguretat Social
(prestacions de jubilacions,
invalideses, atur, etc.).
L’any 2019 han atès més de 3.800
col·legiats. D’aquestes consultes,
1.366 són pròpies de l’exercici
professional (deontologia,
documentació clínica,
informació i consentiment,
titulacions, etc.), 1.787 són de

dels expedients de control d’exercici
professional. Així mateix, intervenen en
la redacció d’al·legacions i redactats
alternatius en projectes normatius
autonòmics i estatals.
Des de l’Assessoria Jurídica també
s’ofereix als col·legiats el butlletí
electrònic de divulgació legislativa, que
inclou reculls de legislació o de temes
d’interès per a la professió els quals,
mitjançant una subscripció gratuïta,
es posen a disposició dels
col·legiats amb una periodicitat
setmanal.

Consultes ateses 2019

1.366
Sobre
l’exercici
professional

656
Derivades
de l’exercici
privat

1.787
Juridicolaborals

Els tècnics han participat en
diverses sessions per informar
als col·legiats sobre diferents
aspectes legals de l’exercici de la
professió (sobre l’enregistrament
dels actes mèdics mitjançant
documents d’àudio i/o vídeo
sobre els aspectes a tenir en
compte pels professionals
mèdics en la llei de protecció de
dades).
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Cap a una acreditació de
la formació mèdica més
planificada i eficaç
El Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada
(SAFMC) constata la millora exponencial en el disseny
metodològic de les ofertes formatives dirigides a metges.
Antonio Roman
Vocal de la Junta de Govern
La novetat tècnica d’aquest 2019 ha estat
la voluntat, per part del Consell Tècnic
de Medicina del Servei d’Acreditació
de la Formació Mèdica Continuada, de
posar en valor la participació en grups de
treball o comissions institucionals per tal
de contribuir a la millora del sistema de
salut. Amb aquest objectiu, ha aprovat
l’acreditació dels grups de treball,
entenent-los com a reunions d’un grup
d’experts amb la finalitat d’incidir en la
millora dels processos assistencials o en
aspectes directament relacionats amb
l’entorn sanitari, mitjançant l’elaboració,
anàlisi, pilotatge de protocols, guies o
procediments.
Durant l’any, s’han rebut 2.084 sol·licituds
d’acreditació d’activitats formatives i se
n’han acceptat a tràmit i acreditat 1.838.
El total d’activitats fetes i acreditades ha
estat de 6.830, de les quals 5.030 han
estat repeticions d’activitats anteriors.
L’increment respecte el 2018 ha estat
d’un 6 %.
Els col·lectius més actius són els de
Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria,
Pneumologia i Ginecologia. Aquest any, cal
destacar l’increment d’activitats formatives
dirigides a especialistes en Medicina
Interna, d’un 180 % respecte a l’any anterior.
Això es deu a l’aprofundiment per part
dels professionals d’aquesta especialitat
en diferents àrees, com la hipertensió,
les malalties sistèmiques, la malaltia
tromboembòlica, les malalties minoritàries,
les miopaties i l’alcoholisme, entre d’altres.
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6.830
Activitats fetes i acreditades

1.838

Noves activitats acceptades i acreditades
(increment del 6 % respecte al 2018)
La segona especialitat que destaca amb
un augment substancial del 55 % ha estat
Hematologia i Hemoteràpia.
Els formats més habituals són els
cursos (67 %), seguits de les jornades

Tipologies de les
activitats acreditades

(16 %) i les sessions clíniques (11 %). Les
temàtiques més acreditades han estat:
pràctica clínica (78 %), seguit de lluny
per salut pública (9 %), docència (6 %),
investigació (4 %), gestió i qualitat (2 %) i
salut laboral (1 %).
La durada de les activitats ha estat en un
94 % dels casos per sota de les 40 hores,
la franja considerada òptima per a les
activitats de formació continuada.
Pel que fa als alumnes, també hi ha
hagut un important desplaçament cap a
aquelles formacions metodològicament
més eficaces, amb un important
creixement de les activitats de menys de
20 alumnes. La franja prevalent se situa
per sota dels 40 alumnes.

Temàtique s més
acreditades

78 %

6%
67 %

11 %
16 %
Cursos
Jornades
Sessions clíniques
Altres

1%
2%

6%
4%

Pràctica clínica
Salut pública
Docència
Investigació
Gestió i qualitat
Salut laboral

9%

Una aliança a llarg termini
Ens associEm amb VosTÈ 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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Col·laboració dels
metges amb altres
professionals
La medicina més enllà dels metges.
Pere Torner
Vocal de la Junta de Govern
La pràctica mèdica està experimentant
grans canvis, molts dels quals es
relacionen amb la irrupció de noves
tecnologies i materials i amb la
col·laboració dels metges amb altres
disciplines científiques i tècniques. El
metge no està sol en la seva pràctica,
sovint ha de col·laborar amb altres
professionals com són bioinformàtics,
biòlegs moleculars, veterinaris,
bioenginyers o enginyers biomèdics.
Per aprofundir en totes aquestes
qüestions, el Col·legi va dedicar la 19a

Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica a
Puigcerdà a La medicina més enllà dels
metges: la robòtica, la bioinformàtica,
la intel·ligència artificial... com estan
canviant la pràctica mèdica?. També
va organitzar dues jornades amb el
Programa d’Emprenedoria del CoMB
sobre quines oportunitats ofereixen
les tecnologies basades en el grafè i
l’impacte que poden tenir en el sector
healthcare i sobre aplicacions de la
impressió 3D en la pràctica clínica.

Jornada de la Professió Mèdica
a Puigcerdà
La 19a Jornada d’Estiu celebrada
a Puigcerdà el juliol de 2019 es va

desenvolupar en dues taules: una
sobre big data i intel·ligència artificial
i una segona sobre com han canviat
la manera de treballar dels metges les
aplicacions en bioenginyeria. En els
debats, es va concloure que la medicina
present i del futur no és possible sense
l’estreta col·laboració dels metges
amb professionals d’altres disciplines
i que, perquè aquesta col·laboració
funcioni, cal saber compartir objectius i
coneixements, aprendre a comunicar-se
en un idioma comú i treballar per generar
coneixement que reverteixi en benestar
per als pacients.

Tecnologies basades en el grafè
El Programa d’Emprenedoria del Col·legi,
conscient de la revolució que pot
suposar el grafè en el sector mèdic, va
organitzar la jornada Graphene Connect
& Health Investment Forum, que va ser la
iniciativa europea més rellevant de 2019
sobre aplicacions basades en el grafè
en medicina. Experts internacionals dels
àmbits acadèmic, industrial i mèdic van
analitzar els reptes i les oportunitats que
ofereixen als professionals de la salut i als
pacients i l’impacte socioeconòmic que
poden tenir. L’acte també va incloure la
celebració del primer Fòrum d’Inversió
de Grafè per a la Salut (Health Investment
Forum).

Impressió 3D
La jornada dedicada a les aplicacions
de la impressió 3D que el Col·legi va
organitzar el maig de 2019, es va mostrar
com aquesta tecnologia està aplanant el
camí cap a la medicina personalitzada,
amb les aplicacions actuals en els models
anatòmics, les guies quirúrgiques, els
implants personalitzats i el disseny
d’instruments quirúrgics. Així mateix,
es va revisar com la impressió 3D ha
comportat l’aparició de noves disciplines,
el paper que té en la formació dels
professionals sanitaris i en l’optimització
de processos i recursos.
Un altre dels actes organitzats el 2019
per compartir experiències entre
professionals de la salut i de l’enginyeria
que han creat start-ups va ser el I Fòrum
Startups Biomèdiques, organitzat
conjuntament pel Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona i el CoMB, amb la
participació de Barcelona Activa.
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Nou impuls del Programa
d’Emprenedoria del CoMB
Interacció entre medicina i tecnologia per generar equips transversals.
Nadia Pons
Gerent del Programa d’Emprenedoria
del CoMB
L’Àrea d’Innovació i Tecnologia dona suport
als professionals de la salut que volen fer
realitat les seves idees de negoci. L’objectiu
del Programa d’Emprenedoria del CoMB és
poder guiar els emprenedors en el dinàmic
ecosistema de la innovació i dotar-los
d’eines per tal que els seus projectes vagin
endavant i aconsegueixin el finançament
necessari. Un altre dels objectius del
programa és fer de nexe entre medicina
i tecnologia i contribuir a la generació
d’equips transversals.
S’han rebut, durant el 2019, 249 projectes
nous i s’han fet 281 reunions, tant amb
emprenedors com amb actors rellevants de
l’ecosistema biomèdic català. Les iniciatives
relacionades amb les tecnologies de la
informació i la biotecnologia representen
el 35 % i el 16 % del total, respectivament.
Ha augmentat el nombre de projectes
relacionats amb els serveis sanitaris (4 %)

25è Fòrum d'Inversió Healthcare
Barcelona.
respecte de 2018 i els de dispositius mèdics
(41 %) s’ha mantingut igual. La majoria
de projectes provenen d’emprenedors
independents (59 %) seguit dels projectes
de les universitats (20 %). Catalunya
representa el 77 % de les propostes
presentades, el 14 % venen de la resta de
l’Estat espanyol i el 9 %, d’Europa i els EUA.

Fòrums d’inversió
Durant el 2019 s’han organitzat les edicions
24 i 25 del Fòrum d’Inversió Healthcare
Barcelona, punt de trobada imprescindible

per a emprenedors i inversors del
sector salut. En aquestes dues edicions
s’han presentat 64 projectes, se n’han
seleccionat 20 i el nombre d’inscrits ha
estat de 571. Van presentar projectes les
següents empreses: ELEM biotech; InBrain
Neuroelectronics; MiWendo; Indicate
Solutions; Innitius; Mimetis Biomaterials;
Icaria Medical; Oxolife; InnoUp Farma;
Àvida Biotech; WIVI by E-Health; Technical
Solutions; QMENTA ; GISEK Diagnostic
Thermography; Limnopharma; Galea
Therapeutics; Libera Bio; MDR NewCO;
ZeCardio Therapeutics; RubyNanomed i
NELA BioDynamics.
Aquests fòrums, que van néixer el 2009,
han ajudat a dinamitzar en els seus deu
anys d’activitat més de 700 projectes
de biotecnologia, dispositius mèdics,
serveis sanitaris i tecnologies de la
informació relacionades amb la salut i han
mobilitzat en aquests 10 anys al voltant
de 100 milions d’euros. Els fòrums han
estat coorganitzats pel CoMB, Grup Med,
Barcelona Activa-Ajuntament de Barceloa,
ESADE-BAN i Biocat.

Programa d’emprenedoria

281

reunions

Tipologia de projectes

249

Fòrums Healthcare
24è Fòrum d’Inversió
Healthcare (11/04/2019)

Origen dels projectes

4% 4%

7%

20 %
41 %

35 %

34

projectes valorats
Origen territorial
5% 4%

77 %
Hospitals
Universitats
Centres de recerca
Independents

Projectes seleccionats

293

25è Fòrum d’Inversió
Healthcare

14 %

Dispositius mèdics
Biotecnologia
Tecnologies de la informació
Serveis sanitaris
IVD

10

Inscrits

14 %

59 %

16 %

Projectes presentats

Catalunya
Resta de l’Estat espanyol
Europa
EUA

30

Projectes presentats

10

Projectes seleccionats

278

Inscrits
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Tipologia web
Centres assistencials
Web professional personal
Associacions científiques, professionals i de recerca
Empreses farmacèutiques
Organitzacions sense ànim de lucre
Empreses comercials
Editorials i mitjans de comunicació
Associacions de pacients o grups de suport
Universitats i institucions educatives
Administracions públiques

104

375

Webs
revisats

51

41

Noves
sol·licituds
d’acreditació

40

254

19

Webs amb
dues o més
edicions

17

16

14

259

13

12

3

Propostes de
correccions
demanades

20 anys d’activitat de Web
Mèdic Acreditat
Gustavo Tolchinsky
Secretari de la Junta de Govern
El programa del Col·legi Web Mèdic
Acreditat (WMA) va celebrar el 2019 els
seus 20 anys d’activitat. Durant aquest
temps, ha concedit a tots aquells webs
que ho han sol·licitat i que complien els
requisits, un segell de qualitat que certifica
continguts rigorosos i fiables del sector
mèdic i sanitari.
El programa ha centrat els esforços a donar
a conèixer l’acreditació entre els ciutadans.
Per a això, i coincidint amb la celebració
dels 20 anys del programa, ha promogut
la campanya #salutsensetrampes amb un
vídeo on metges, metgesses i personalitats
reconegudes dels àmbits de la cultura,
la comunicació i l’esport recorden a
la ciutadania que és indispensable
tenir precaució i ser crítics a l’hora de
seleccionar continguts a la xarxa.
També s’ha organitzat una jornada sobre
com combatre les fake news de salut a
la xarxa, en la qual experts de diversos
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àmbits van analitzar la qualitat de la
informació de salut, com els metges
poden fer recomanacions de salut a
Internet, la responsabilitat dels mitjans
de comunicació i possibles mesures de
regulació que es poden dur a terme.
Durant el 2019 s’han revisat 375 webs,
s’han rebut 41 noves sol·licituds
d’acreditació, 254 webs ja porten
més de dues revisions i s’han fet
259 propostes de correccions.
Pel que fa a la tipologia de webs
acreditades, el 36 % són de
centres assistencials, el 18 % són
de webs professionals personals i
el 14 % pertanyen a associacions
científiques, professionals i de
recerca.
Per fer difusió a l’àmbit de l’atenció
primària de la conveniència de controlar
la informació de salut a la xarxa, s’ha
publicat l’article a la revista FerSalut
sobre si “Sabem identificar contingut de
salut fiable a internet?”. Així mateix, cal
destacar la col·laboració amb el Col·legi
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de

Col·laboradors en el vídeo de la
campanya #salutsensetrampes.
Catalunya (COEC) per a la creació del segell
Web Dental Acreditada i la creació d’una
càpsula informativa sobre el programa
d’acreditació.

L’app MetgesBarcelona:
els serveis col·legials al mòbil
Jaume Sellarès
Vicepresident del CoMB
L’app MetgesBarcelona és un canal
més de comunicació del Col·legi i una
eina de gestió que permet interactuar
i fer consultes i tràmits telemàtics amb
plena i total seguretat. Amb aquesta
aplicació gratuïta, el Col·legi vol facilitar
als col·legiats l’accés en línia als seus
serveis i oferir diversos serveis vinculats
a la institució, a més d’articular tota la
informació sobre l’entitat de manera
senzilla i fàcil de consultar.
L’ús de l’aplicació mòbil MetgesBarcelona
ha presentat uns resultats que posen
de manifest la bona acollida del seu
llançament l’any 2016. S’han registrat
10.048 descàrregues de l’app i un total de
181.813 pàgines visualitzades. El temps
mitjà de permanència a l’app és de 39
segons. El nombre més gran de gestions
es registra el mes d’abril per a l’opció
de descàrrega del certificat de la
quota col·legial per la declaració
de l’IRPF.
El 54 % de les pàgines visualitzades
són de la pantalla d’accés, on
es poden veure les notícies
d’actualitat i s’accedeix al
menú de la resta de funcions.
El 17 % següent són consultes
al Servei d’Ocupació i el 6 %,
al programa d’avantatges i
descomptes que incorpora
geolocalització.
Un aspecte important de
l’aplicació MetgesBarcelona
és que 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. L’app també té altres
funcions que han demostrat una
gran utilitat, com són la sol·licitud de
certificats o la votació electrònica a les
Assemblees de Compromissaris.

app metgesbarcelona

Pàgines vistes

181.813
54 %

Accés i menú
17 %

Borsa de treball

Agenda
Notícies
Directori
Altres

30.940

6%

Avantatges

98.302

10.333

3%

6.127

2%

3.027

1%

1.161
17 %

31.923

Temps mitjà a l’app

39 segons

Nombre d’instal·lacions

10.048
Segons estat d’usuari

5.214

3.322

Identificat
Acreditat
No identificat

1.510
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Uns canals de comunicació
col·legials més participatius
feminització de la professió i els aspectes
jurídics.

Antoni Trilla
Vocal de la Junta de Govern
Des de l’àmbit de comunicació s’ha
avançat per donar a conèixer els
posicionaments del Col·legi, la tasca que
desenvolupen els nostres professionals,
així com les preocupacions i debats que
es donen al si de la professió i a l’entorn
sanitari. Un altra funció primordial en
aquest àmbit és la de proporcionar
informació clara i visualment atractiva
perquè tant els metges com el conjunt
dels ciutadans coneguin les funcions de la
institució i poder facilitar l’accés als serveis
que aquesta ofereix.
Pel que fa a les xarxes socials, les dades
més rellevants indiquen que Twitter
continua sent la principal xarxa social
amb un creixement constant, el 2019
ha augmentat en un 9 % el nombre de
seguidors. Els temes que han tingut
més repercussió han estat: les opinions i
posicionaments del Col·legi, les històries
personals de metges, iniciatives o debats
sobre la humanització de la medicina, la

El Web col·legial continua sent el canal
que té més visibilitat amb més d’un milió
de visites i més de 4,7 milions de pàgines
vistes. El Blog BlogComb.cat ha augmentat
en un 53 % les visites. El 2019 hi ha hagut
una incorporació superior de temes de caire
jurídic i s’ha fet un esforç important per tal
de donar un caràcter més humà i personal
als continguts donant veu als metges i
metgesses del Col·legi a través d’entrevistes.
S’ha endegat #HistòriesdeMetgesCoMB que
recull experiències dels metges més enllà de
la professió.
YouTube va mantenir la tendència de 2018
amb 185.490 visualitzacions acumulades.
Com a novetat de l’any 2019, cal destacar
que es va optar per llançar petites
càpsules en campanyes de comunicació
com ara #SalutSenseTrampes o la del Dia
Internacional contra la violència envers les
dones, entre moltes altres.
Facebook es va posicionar com una bona
font de visites amb un augment d’un 6 %

respecte al 2018, probablement pel caire
més humà dels continguts que es van
donar, que estan més en la línia d’aquesta
xarxa social.
La novetat de 2019 ha estat el rellançament
d’Instagram. S’ha fet una aposta per
promoure una xarxa més propera amb
l’objectiu de donar veu a més professionals,
iniciativa emmarcada dins del projecte
#HistòriesdeMetgesCoMB.
La revista col·legial COMB ha consolidat
la seva difusió digital amb un augment
d’un 20 % de les visites. Durant el 2019
s’han publicat 3 números de la revista,
2 suplements especials de Premis
Excel·lència 2018 i 2019 i un suplement
sobre l’IFMiL, el nou projecte de formació
i lideratge. En els tres números, s’ha
intensificat l’esforç per tal d’obrir les
seves pàgines a la participació dels
col·legiats i professionals sanitaris en
columnes d’opinió, taules rodones i
entrevistes. Cal destacar que, tant en
l’edició digital com en la de paper, han
participat directament 55 professionals
de la medicina.

Xarxes socials
Web

BlogComb

1M

40

Posts publicats

Visites web
(1.048.185)

4,7M
Pàgines vistes
(4.716.011)

46.033
Visites 2019
(+ 53 % vs. 2018)

El més llegit:
Un pacient m’està
enregistrant a la
consulta. Ho pot
fer?

Dispositius
Mòbil
26 %
Tauleta
5%
Ordinador
sobretaula
69 %
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YouTube

228
396
Vídeos penjats
el 2019

Subscripcions
acumulades

Flickr

1.558
Fotos penjades

Twitter

14.279
Seguidors
(+ 9 % vs. 2018)

Facebook

2.608
M’agrada
(+ 6 % vs. 2018)

Revista COMB html

6.787
Visites

Instagram

788
Seguidors

Mitjans externs
Aparicions del CoMB als mitjans de
comunicació 2017-2019
Total
2.796
Total
2.060

2.621

Total
2.284
2.110

1.908

2017

84
68

Premsa

2018
Ràdio

94
81

2019

Participació de metges/metgesses
com a experts en mitjans de
comunicació

45 %
Homes

Peticions d’informacions i opinions
al CoMB per part dels mitjans de
comunicació

55 %
Dones

115
59

91

Premsa

Televisió

71 39 13

Ràdio

Televisió

Altres

El CoMB, un referent informatiu
als mitjans de comunicació
Antoni Trilla
Vocal de la Junta de Govern
Al llarg del 2019, el Col·legi ha continuat
sent un referent informatiu. La institució
o els professionals que la representen
han aparegut als mitjans de comunicació
(premsa escrita, mitjans en línia, ràdio
i televisió) en 2.284 ocasions, tractant
qüestions diverses relacionades amb
l’àmbit sanitari i professional. Aquesta
dada consolida la tendència d’anys
anteriors.
El Col·legi registra aquestes dades de
presència als mitjans de comunicació
com a resultat d’una doble dinàmica
informativa. D’una banda, les aparicions
responen a iniciatives, projectes,
propostes i posicionaments que el
CoMB ha difós de manera proactiva al
llarg de l’any. D’altra banda, els mateixos
mitjans de comunicació són els que
s’adrecen a la institució per sol·licitar
posicions i valoracions del CoMB,
com també opinions i aportacions
de professionals experts en temes
concrets. El Col·legi vehicula
aquestes peticions, que l’any
2019 van ser 214, a través del
Departament de Premsa i Mitjans
Externs.

L’any 2019, tal i com es va fer l’any 2018,
el 55 % dels professionals referits des
del CoMB als mitjans de comunicació
com a portaveus experts han estat
metgesses. Aquest percentatge dona
visibilitat i reflecteix de manera molt
ajustada la realitat demogràfica del
col·lectiu mèdic. 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 fa tres anys.
El Col·legi va fer quatre rodes de
premsa i va publicar 66 notes de
premsa, comunicats, documents de

posició i notes d’actualitat al web l’any
2019. Les que varen tenir més impacte
als mitjans de comunicació van ser
les relacionades amb temes de salut
pública, especialment en la defensa
de les vacunacions; la lluita contra
les fake news en salut; aspectes com
la demografia mèdica, la manca de
professionals i les seves condicions
laborals i de precarietat; el 125è
aniversari del Col·legi; la situació de
concentració empresarial al sector
de l’Assegurança Lliure i la medicina
privada i els efectes que això provoca en
el ciutadà i el professional, i, finalment,
les activitats de la Fundació Galatea i el
Programa PAIMM.
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Europa
Press,
16 de
gener
de 2019.

Ara, 6 d’abril de 2019.

El País, 7 de gener
de 2019.

El Punt Avui, 17 de febrer
de 2019.

Ara, 24 de març
de 2019.

El Col·legi als mitjans
de comunicació
125è aniversari del CoMB i Premis
a l’Excel·lència
L’acte de lliurament dels Premis a
l’Excel·lència Professional 2019 va coincidir
amb la celebració dels 125 anys del CoMB,
que va tenir lloc el 21 de novembre. Es van
fer ressò de l’esdeveniment les publicacions
electròniques La Vanguardia.cat i ABC.es, la
publicació especialitzada El semanario de
Diario Médico i els mitjans regionals Regió 7,
Diari de Sabadell, Diari de Terrassa i El 9
Nou, entre d’altres.

Principis i deures en l’exercici de la
direcció mèdica
El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va publicar al gener el
Document de Posició “Principis i deures
en l’exercici de la direcció mèdica dels
hospitals i centres sanitaris”. Van recollir la
notícia l’agència EFE; el Diari de Girona; les
publicacions especialitzades El Semanario
de Diario Médico, DiarioMédico.com,
ElMédicoInteractivo.com, RedacciónMédica.
com, ActaSanitaria,com, ISanidad.com i
ConSalud.es i les publicacions electròniques
LaVanguardia.com i ABC.es.

El metge malalt
El diari El País va publicar al gener una
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informació sobre el Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt (PAIMM) i l’activitat
de la Clínica Galatea. Així mateix, l’edició
online de la revista de referència The British
Medical Journal va publicar al setembre
dos articles que recullen l’experiència de
20 anys del CoMB i la Fundació Galatea
en l’abordatge de la salut dels metges i
metgesses i dels professionals de la salut en
general. Aquest i altres temes relacionats
amb el PAIMM i la Fundació Galatea han
aparegut a les publicacions especialitzades
RedacciónMédica.com, El semanario de
Diario Médico, DiarioMédico.com, Gaceta
Médica o ActaSanitaria.com, entre d’altres.

Impacte en la salut del joc
d’aposta en línia
La publicació del Document de Posició del
CCMC “El joc d’aposta en línia: impacte
en la salut d’un fenomen emergent”, que
va tenir lloc al gener conjuntament amb
la roda de premsa de presentació d’un
informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) sobre la publicitat del
joc i les apostes en línia, va aparèixer a
les televisions TVE1 i TV3; les emissores
Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER
i Ràdio 4; les agències EFE, Europa
Press i ACN; els diaris Ara, El Periódico de

“30 minuts” de TV3,
12 de maig de 2019.

Catalunya, El Punt Avui, La Razón, Diari de
Girona, Segre i El Mundo Deportivo; les
publicacions sanitàries DiarioMédico.com,
RedacciónMédica.com i ActaSanitaria.com,
i les publicacions electròniques Eldiario.
es, Público.es, Vilaweb.cat, ElNacional.cat,
ElMón.cat i NacióDigital.cat, entre d’altres.

Els trastorns de l’espectre autista
i l’MMS
La publicació, al gener, del document
del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya “Els trastorns de l’espectre
autista i el seu tractament” va aparèixer
a les agències EFE, Europa Press i ACN;
les emissores RAC1, Onda Cero i COPE;
els diaris La Vanguardia i Diari de Girona;
les publicacions sanitàries ActaSanitaria.
com i SieteDíasMédicos.com, i les
publicacions electròniques La Vanguardia.
com, Vilaweb.cat, ABC.es i CatalunyaPress.
cat, entre d’altres.

Defensa de les vacunes i accions
contra els antivacunes
El posicionament col·legial a favor de
les vacunes, entre els que destaca la
publicació del Quaderns de la Bona Praxi
“Vacunes. Importància i impacte sanitari de
les immunitzacions” va ser recollida al gener
per l’agència Europa Press, la televisió
TVE1, els diaris La Vanguardia i Segre i
la publicació electrònica ElMundo.es.
Així mateix, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya va fer una declaració
amb motiu de la Setmana Mundial de
la Immunització, que es va celebrar del
24 al 30 d’abril. La informació va sortir

La Vanguardia,
29 de juliol
de 2019.

El Periódico, 17 de maig de 2019.

DiarioMédico.com,
27 de juny de 2019.

“Els matins” de TV3,
12 de juliol de 2019.

LaVanguardia.com,
5 de desembre de 2019.

publicada als diaris La Vanguardia, Diari de
Girona i Diari de Terrassa, entre d’altres.

l’associació Metgesses de Catalunya.
Van recollir la notícia les emissores
Catalunya Ràdio, RAC1 i Cadena SER;
les agències EFE i Agència Catalana de
Notícies; els diaris La Vanguardia, Ara, La
Razón, El Periódico de Catalunya i El Punt
Avui; les publicacions especialitzades
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.com,
ActaSanitaria.com, Eldiaridelasanitat.cat i
SieteDíasMédicos.com, i les publicacions
electròniques Vilaweb.cat, CrónicaGlobal.es
i ElNacional.cat, entre d’altres.

Actualitat sanitària

Anàlisi de les ‘fake news’
La campanya “Salut sense trampes”
es va difondre públicament el 5 d’abril
juntament amb la celebració de la
jornada “Com combatre les fake news
de salut a la xarxa?”. La notícia va ser
present a les televisions TV3, TVE a
Catalunya, Betevé i Euskal Telebista;
les emissores RAC1 i Cadena SER; els
diaris La Vanguardia, Ara, El Punt Avui, El
Mundo, La Razón, La Mañana i Diari
de Tarragona; les publicacions
sanitàries DiarioMédico.com, El semanario
de Diario Médico, Eldiaridelasanitat.cat
i SieteDíasMédicos.com, i les publicacions
electròniques ElPeriódico.com i Vilaweb.
cat, entre d’altres.

Contra les pseudoteràpies
El programa “30 minuts”, de TV3, va emetre
el 12 de maig el reportatge “Curar-se en
salut”, que analitzava diverses teràpies
alternatives i pràctiques pseudocientífiques
i que comptava amb declaracions del
secretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky,
advertint del perill que comporten aquestes
pràctiques.

Els reptes de futur de les
metgesses
El març, la vicepresidenta del CoMB, Elvira
Bisbe, va escriure una tribuna d’opinió al
diari Ara on descrivia la situació i els reptes
de futur de les metgesses.
Al maig va tenir lloc la presentació de

Contra la violència masclista
L’assassinat a mans de la seva parella
d’una metgessa a Terrassa al juliol va
portar el Col·legi a fer una condemna
explícita contra la violència masclista i
a acordar oferir més formació per ferne una detecció precoç. Aquesta notícia
va sortir publicada en mitjans com la
televisió TV3, l’emissora Cadena SER i els
diaris La Vanguardia, Ara, El Periódico de
Catalunya i El Punt Avui, entre d’altres.

Manca d’especialistes
Al juliol, el director corporatiu del CoMB,
Marc Soler, va intervenir al programa
“Els matins de TV3” per analitzar la falta
d’especialistes en el sistema sanitari català.
Soler també va fer declaracions al diari
Ara a finals de juliol sobre la situació a la
corona metropolitana. D’altra banda, a
principis d’octubre ElPeriódico.com i El
Punt Avui informaven sobre les previsions
de jubilacions massives que ha avançat
el CoMB i que modificaran la demografia
col·legial.

La revista La República va publicar a l’abril
una entrevista a Jaume Padrós en la qual
s’abordaven diversos temes d’actualitat
del sector sanitari a Catalunya. D’altra
banda, Jaume Sellarès va participar, el dia
21 de març, en una tertúlia al programa
“Els matins” de TV3 sobre les dificultats
d’accedir als estudis de Medicina a
Catalunya. D’altra banda, Eldiaridelasanitat.
cat, el 17 de setembre, i El semanario de
Diario Médico, el 14 d’octubre, van publicar
sengles entrevistes al president del CoMB
en les quals s’abordaven diversos temes
d’actualitat política i del sector sanitari a
Catalunya.

Actes de les Juntes Comarcals
Les Juntes Comarcals del CoMB van
organitzar al llarg de l’any tot un seguit
d’actes: l’organització del primer i el segon
“Cinefòrum en medicina” a Terrassa;
l’Acte a la Professió Mèdica al Garraf, al
Vallès Oriental, al Vallès Occidental i a l’Alt
Penedès; la Jornada d’Atenció Primària
al món rural a Berga; la presentació dels
treballs dels residents i el lliurament dels
Premis Sanitat Osona i la celebració de Sant
Cosme i Sant Damià a Vic; l’homenatge
a Pere Tarrés, la presentació del
llibre Ensenya’m la llengua i la inauguració
de la plaça de Simeó Selga a Manresa,
i la Nit de la Professió de l’Anoia. Tots
aquests actes han estat reflectits a mitjans
de comunicació com Diari de Terrassa,
Regió 7, CanalBlau.cat, El 9 Nou, Diari de
Terrassa, InfoAnoia.cat, VeuAnoia.cat o
NacióManresa.cat, entre d’altres.
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Cooperació

La formació, aspecte clau
en l’activitat de cooperació
L’Àrea de Cooperació del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB) atorga 16 Beques Bada en la 26a
convocatòria d’aquests ajuts.
Mònica Botta
Vocal de la Junta de Govern
L’Àrea de Cooperació del Col·legi,
impulsada per la Secció de Metges
Cooperadors, va ser creada fa 16 anys
amb l’objectiu de donar suport i orientar
el creixent nombre de metges que estan
interessats a fer tasques en l’àmbit de
la cooperació al desenvolupament i la
salut internacional. D’aquesta manera,
s’ofereix, gestiona i dona a conèixer entre
els col·legiats les ofertes de col·laboració
i altres que diferents entitats fan en el
dia a dia de la cooperació. La borsa de
cooperació va ser creada per gestionar i
posar en contacte els metges i estudiants
de medicina amb les entitats i ONG
dedicades a la cooperació. L’any 2019 hi
havia 174 cooperants i 37 entitats inscrits.
L’aportació econòmica que el Col·legi
destina a solidaritat és de 24.750 €. A
aquesta aportació se sumen els ingressos
pel Mediconcert i els de la XX Caminada
del Dia Mundial del Cor, celebrada a Osona,
que sumen un total de 30.000 €.

Cal assenyalar que les activitats i accions en
cooperació del CoMB estan assessorades
pel Consell Assessor de Cooperació i Salut
Global. Aquest Consell està format per
experts de diferents institucions i ONG i va
ser creat el 2018 amb la missió de consolidar
el CoMB com una entitat de referència
en l’assessorament per fer cooperació i
potenciar el seu discurs social.

XXVI edició de les Beques 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. En l’edició 2019

es van destinar 30.000 € a estudis de
postgrau i estades formatives i es van
presentar 18 sol·licituds, 16 de les quals van
merèixer una beca. En 26 anys de Beques
Bada s’han rebut 238 sol·licituds i s’ha
destinat un import total d’un milió d’euros.
En l’acte de lliurament de les Beques Bada
2019 es va celebrar una taula rodona sobre
la comunicació dels conflictes des de la
cooperació i el periodisme. En el debat es
va analitzar com els missatges i la manera
com es comunica des del fotoperiodisme i
des de les mateixes entitats de cooperació
generen una percepció i concepció del

30.000 €

Destinats a estudis de postgrau i estades formatives en cooperació

16

Beques lliurades l’any 2019

Elvira Bisbe, Manu Guix, Let’Quo i New Tuesday Blues Project en la 5a edició del Mediconcert.
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Metges Becats
en la XXVI edició de les
Beques Bada
— María Alonso Martínez,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Maria Casas Claramunt,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Marc Corbacho Monné,
Estada Formativa al Centre Mèdic
de Lihir (Papua Nova Guinea)
— María Verónica Culotta,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Esther Díez Sánchez,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)

Metges becats en la XXVI edició de les Beques Bada.

món a la societat. Els ponents van coincidir
a concloure que cal canviar el prisma amb
què s’explica i s’aborda la cooperació i s’ha
d’obrir la porta a relats més humanitzadors.

Mediconcert
El 2019 es va celebrar la cinquena edició del
Mediconcert, un concert solidari per recollir
fons en benefici de les Beques Bada. En
aquesta vetllada, marcada per la música, la
diversió i la solidaritat, hi van participar dos
grups formats per músics alguns dels quals
són metges: Let’s Quo i New Tuesday Blues
Project i el conegut músic i compositor
Manu Guix, qui va compartir escenari amb
la vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe,
amb la qual va interpretar un duet. En
aquesta edició, es van recaptar 5.000 euros.

Des de 2015, han actuat al Mediconcert un
total de 14 grups musicals.

Formació per a cooperants
Des de l’Àrea de Cooperació, conjuntament
amb l’Institut de Formació Mèdica i
Lideratge (IFMiL), es van impulsar les
càpsules formatives Vull fer cooperació:
introducció per a cooperants, en les quals
metges cooperants experts exposen les
seves experiències en les sis especialitats
assistencials que tenen més impacte
en l’atenció directa al pacient i donen a
conèixer què és la cooperació, quins són
els seus àmbits d’actuació i els aspectes
pràctics, que cal tenir en compte abans
d’emprendre per primera vegada una
experiència de cooperació.

— Sergio España Cueto,
Diploma in Tropical Medicine
and Hygiene (Liverpool School of
Tropical Medicine)
— Nagore Español Roca,
Postgrau en Cooperació
Internacional al
Desenvolupament (UOC, Creu
Roja)
— Anna Fajardo Modol,
Diploma in Tropical Medicine
and Hygiene (Liverpool School of
Tropical Medicine)
— Eduardo Fernández Sánchez,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Daniela González Chellini,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Berta López Berbel,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Paula Luque Fernández,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Dereje Melka Oda,
Estada Formativa al Servei de
Neurologia de l’Hospital de
Bellvitge
— Gabriel Robenson,
Màster en Salut Internacional i
Cooperació (UAB)
— Irene Ruiz Botía,
Màster en Infectologia Pediàtrica
(UAB)
— Maria Ubals Cazorla,
Estada Formativa al Centre Mèdic
de Lihir (Papúa Nova Guinea)
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Divulgació de
la història dels
professionals i de la
medicina catalana
Miquel Bruguera
Director de la Unitat d’Estudis
Acadèmics
Mantenir, preservar i donar a conèixer
la ingent tasca professional, associativa
i cultural que han desenvolupat els
professionals de la medicina al llarg de la
història ha estat una preocupació constant
del Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB). En aquest sentit, el 2019 es va
intensificar la tasca divulgativa mitjançant
diverses exposicions, homenatges i d’altres
iniciatives per tal de difondre l’empremta
dels professionals que ens van precedir.
Cal destacar que, el 2019, les accions
per enfortir la memòria de la professió
van culminar amb l’assoliment de les
1.000 biografies a la Galeria de Metges
Catalans.

Galeria de Metges Catalans
La Galeria de Metges Catalans és un
projecte iniciat l’any 2012 per honorar, en
un espai web específic, els metges que més
han contribuït al manteniment i la millora

Galeria de metges
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La pàgina web de la Galeria de Metges
Catalans va registrar 267.124 visites el 2019,
amb una mitjana de 732 visites al dia. Cada
visita té una durada mitjana de més de dos
minuts. Cada usuari visita almenys cinc
pàgines diferents.

Museu d’Història de la Medicina
de Catalunya (MHMC)
El Museu preserva un patrimoni
representatiu de la medicina catalana

1.142.069

15/06 a 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
final 2012
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Durant aquests darrers set anys s’ha passat
dels sis redactors inicials (Joaquim Ramis,
Lluís Guerrero, Carles Hervas, Alfons
Zarzoso, Mercè Viger i jo mateix) a més de
170 col·laboradors de procedència ben
diversa.

Exposició a la
seu col·legial
“Cartellisme i
prevenció d’accidents
laborals en el període
d’entreguerres”.

contemporània format per més de
6.000 peces, més de 60 arxius històrics
documentals, unes 120 capçaleres de
publicacions mèdiques periòdiques i un
fons bibliogràfic singular anterior al
segle xx. El Museu es troba actualment a
Terrassa, des d’on desenvolupa tasques de
recerca i preservació de les col·leccions,
com també acull col·laboracions,
consultes, investigació i organització
d’exposicions permanents i itinerants.

732

Visites al dia de
mitjana

+2 min

Durada mitjana
de la visita

267.124

235.753

183.222

153.318

93.673

77.287

69.672

Pàgines visitades sense trànsit CoMB

62.020

39.120

32.566

29.441

22.795

16.086

12.793

9.843

Visitants sense trànsit CoMB

46.893

209.537

de la salut dels catalans, tant en activitats
de caràcter científic i docent com en el
terreny assistencial. També per reconèixer
aquells professionals que han destacat en
alguna altra activitat, ja sigui intel·lectual,
com en la botànica, l’arqueologia o la
literatura; en el món de l’esport o en la vida
social i política del nostre país.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.000 biografies a la Galeria de
Metges Catalans.

Aquestes exposicions es poden visitar a
la seu del CoMB i al Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Terrassa.
Per tal d’acostar el patrimoni mèdic a les
seus col·legials i a les institucions sanitàries
i docents, el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya va aprovar una iniciativa del
MHMC per exposar, amb caràcter itinerant
i de manera permanent, a cadascuna de
les seus col·legials els objectes del Museu,
presentats a partir de petites històries,
explicades en una sola vitrina.
Durant el 2019, s’ha dut a terme una
important tasca divulgativa, comissariant,
dissenyant i implementant exposicions
arreu del territori. Les exposicions són les
següents:
— Exposició dedicada als 125 anys del
CoMB (més informació a la pàg. 21).
— La història sobre l’obtenció de la
penicil·lina a Catalunya també va ser
motiu d’una exposició a la seu col·legial,
que posteriorment va girar per diverses
poblacions catalanes.
— Exposició a la seu col·legial sobre
Cartellisme i prevenció d’accidents
laborals en el període d’entreguerres,

que es va produir conjuntament amb
l’Arxiu Nacional de Catalunya, i en la
qual es van mostrar 40 cartells del
període d’entreguerres (1925-1937)
sobre la prevenció d’accidents laborals.
— Es va comissariar l’exposició “Pacient i
Metge: de la narració a l’objectivitat”
del Recinte Modernista de Sant Pau.
Per altra banda, es van organitzar les
Jornades “Barcelona Hospitalària” al
Museu d’Història de Barcelona. Finalment
es va publicar el llibre Cuerpos Mostrados
(Siglo XXI, Mèxic), que aplega diversos
estudis històrics sobre les condicions
socials i culturals canviants en l’exhibició de
restes humanes procedents de cossos reals
i de les seves representacions.

— Professor Josep Maria Domènech
Mateu, catedràtic d’Anatomia Humana
de la Facultat de Medicina de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Va dedicar la seva vida a la
ciència i a la docència.
— Doctor Albert Oriol i Bosch: entre
d’altres fites va formar part de la creació,
planificació i posada en marxa de la
Facultat de Medicina de la UAB i va ser
una de les persones més influents en
l’educació mèdica.

El CoMB també va dedicar el 2019
a homenatjar, en diversos actes
commemoratius, tres metges
destacats:
— Doctor Francesc Arró
i Triay, precursor de la
Medicina del Treball. Cal
recuperar les seves aportacions
per tal d’enfocar la salut laboral cap al
benestar total del treballador.

Exposició itinerant a cadascuna de les
seus col·legials del CCMC dels objectes
del Museu.
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Impuls a la participació
dels col·legiats en les activitats
socioculturals
L’Àrea Sociocultural del Col·legi va ser
creada amb la finalitat de coordinar,
incentivar i aplegar els interessos culturals
i esportius dels metges i convertir-se en
un lloc de trobada on tots els col·legiats
amb interessos i passió pels llibres,
l’escriptura, les arts plàstiques, la música
i l’esport es puguin aplegar i gaudir de les
seves aficions amb els seus companys
de professió. Una de les protagonistes
indiscutibles de tota aquesta activitat és
la Secció de Metges Sèniors, que lidera
bona part de les activitats socioculturals
del Col·legi, amb una àmplia difusió a
l’Agenda sociocultural. Tota aquesta variada
activitat s’agrupa i es coordina amb la
finalitat principal de fomentar el vincle i la
participació dels col·legiats en activitats de
caràcter cultural, lúdic i esportiu. L’any 2019
es van dur a terme més de 90 activitats.

Quinze anys de Medijocs
Els jocs col·legials esportius celebren els
quinze anys i continuen impulsant que

el metge transmeti amb l’exemple que
els hàbits esportius estan relacionats
directament amb una millor salut. Un any
més, la cursa atlètica va ser l’activitat amb
més participació i va comptar amb 338
participants que van córrer al circuit de 8
km de Sant Cugat. En l’edició de 2019, es
van fer també competicions de golf, amb
72 participants, i una caminada per Sant
Pere Caserres amb 23 participants.
Com cada any, els lliuraments dels
trofeus als guanyadors dels Medijocs es
van fer durant la celebració del Simposi
sobre Salut, Medicina i Esport, amb 60
assistents. El debat es va centrar en la
relació entre medicina i futbol, en el qual
metges de diferents equips de futbol de
primera línia, tant femenins com masculins,
van exposar les seves experiències
professionals i com han adaptat la
pràctica mèdica a les circumstàncies i les
característiques dels equips amb els quals
col·laboren.

Metges artistes
L’interès per l’art i la narrativa per part
dels metges sempre ha estat una
constant i el 2019 no ho ha estat menys:
55 professionals de la medicina han
presentat les seves creacions en la XIX
edició dels concursos artístics per
a metges. Aquesta iniciativa cultural,
organitzada conjuntament pels quatre
Col·legis de Metges de Catalunya i
el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya, va premiar les habilitats
artístiques dels col·legiats en les
modalitats de dibuix i pintura, narrativa
breu, fotografia, poesia i cinema amateur.
El lliurament dels guardons es va fer a
Tarragona el mes de maig.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, vuit
metges van presentar els seus llibres de
temàtica no científica publicats durant
el curs. També els 25 col·legiats que van
participar en el Taller Literari del CoMB,
conduït pel professor i filòleg, Abel

Cursa atlètica
dels Medijocs
de 2019.

Concert de
la Coral i de
l’Orquestra
del CoMB
al Casino
L’Aliança del
Poblenou.
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Pohulanik, van poder veure publicats
els seus millors escrits en l’antologia de
textos del taller Paraula de metge. A més
de l’activitat de creació literària, es tracta
d’un taller de lectura en el qual s’analitzen
obres literàries. Durant aquest cicle, tres
autors, Llúcia Ramis, Rafa Melero i Marc
Artigau (Premi de Novel·la Josep Pla
2019), van participar en el debat sobre la
seva obra.

Metges músics
L’execució de la música requereix una
dedicació continuada i constant i tant
l’orquestra del CoMB Ars Medica com
la Coral del CoMB i de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) en són
un clar exemple, amb els 20 concerts
que han fet, els quals exigeixen un
esforç per assajar continuat en el temps.
L’orquestra compta amb 19 membres
i ja té una llarga trajectòria de més de
180 concerts celebrats des del 1985, any
de la seva creació. Per altra banda, la
coral va ser fundada inicialment el 1956
i, després d’un període d’inactivitat, va
renéixer de la mà del seu actual director
Jordi Craven–Bartle Lamote de Grignon
el 2012. La coral està integrada per 63
membres.
Un altre vessant és el de la música
moderna, on metges de diverses
formacions van participar al concert
solidari del Mediconcert (més informació
a la pàg. 61).

Activitats
culturals

49

activitats culturals
setmanals

Activitats
Musicals

20

concerts de
l’Orquestra i
de la Coral

11

concerts de
l’agenda cultural

1

concert solidari en
el Mediconcert

82

membres de
l’Orquestra i de la
Coral del CoMB
i del HSCSP

Activitats
artístiques

55

participants
en concursos
artístics

25

participants al
taller literari

11

exposicions de
pintura al CoMB

Activitats
Esportives

433

participants als
Medijocs

Sortide s
i viatges

13

viatges i visites
guiades

9

visites i excursions
d’1 dia

Els metges sèniors
lideren les activitats de
l’Agenda Sociocultural
Manuel Sans
President de la Secció Col·legial de Metges Sèniors
La Secció de Metges Sènior del CoMB organitza una àmplia
activitat cultural i lúdica que afavoreix una bona relació
social entre companys, familiars i amics. Tota aquesta
activitat va quedar reflectida en les quatre edicions de
l’Agenda Cultural de 2019. S’ha de destacar que, a les
sessions habituals de les tardes de dimarts,
s’hi va haver d’afegir una
tarda de dimecres al mes,
perquè el calendari era
insuficient.
En l’Agenda Cultural
s’inclouen conferències,
concerts, cinema,
presentacions de llibres,
exposicions d’art, concursos
artístics i activitats dels
tallers literaris. També
actuacions de caire social,
com el desenvolupament
dels cursos de Preparació per
a la Jubilació, que han estat
un èxit des que es van iniciar
fa pocs anys. Enguany hi ha
novetats, ja que s’amplia l’àmbit
musical, incorporant a les reunions de la nostra Junta i a les
activitats programades l’Orquestra Ars Medica i la Coral.
La llista d’actes és interminable i difícil de reflectir en aquest
espai. Cal destacar que hem tingut l’honor de comptar
amb conferenciants destacats, tant metges com experts de
diversos àmbits científics, tècnics, culturals, socials i polítics:
Rosa Dinarés Solà, Marcos E. Díaz, Jaume Fontanet, Johanes
von Sanedor d’Adrec, Lluís Carreras, Albert Beorlegui, Busby
Berkeley, Roger Alier, Enrique Rubio, Josep Lluís Bòveda,
Ferran Mascarell, Vicenç Aguilera, Jordi Amat, Toni Beltran,
Carlos Duarte, Genís Tura, Miquel Bruguera, Xavier Serra
i Valentí, Muntsa Lamua, Carlos Duarte, Abel Pohulanik,
Carlos Hervàs, Miquel Vilardell, Manel Sans i Santos Liñán.
Un altre aspecte inclòs a l’Agenda Cultural que cal destacar
són les excursions i visites d’un dia. El 2019 se n’han fet nou
i, per altra banda, s’han organitzat els viatges a Cantàbria, a
Extremadura i un magnífic creuer pel Volga.
Volem donar les gràcies a tots els que han participat, han
col·laborat i han assistit a les nostres activitats i així les han
fet possibles.
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Les juntes comarcals
impulsen la recerca
i l’excel·lència amb
beques i premis
Josep Maria Benet
Vocal de la Junta de Govern
Durant l’any 2019, les juntes comarcals van
dinamitzar notablement l’activitat a tot el
territori, duent a terme 25 actes entre totes
les comarques.
Seguint la línia dels Actes de la Professió
Mèdica iniciats l’any 2018, el 2019, s’han
sumat a la iniciativa les comarques del
Garraf i el Vallès Oriental, amb èxit de
participació.
En aquests Actes de la Professió Mèdica,
a més de les sessions acadèmiques i
les de caràcter lúdic i esportiu, es van
lliurar els diferents premis comarcals
per promocionar la recerca, la innovació
i l’excel·lència. L’any 2019, el Col·legi
va destinar 27.500 € en concepte de
beques i premis, que van lliurar les juntes
de cada comarca. L’Alt Penedès va lliurar
el Premi de Recerca; l’Anoia va lliurar la
Beca Formativa i el Premi de Recerca; al
Garraf es va fer pública la convocatòria del
Premi Dr. Joan Antoni Grífols; al Maresme
es van lliurar els premis als treballs de
recerca en els àmbits d’atenció primària,
sociosanitària, farmàcia i hospitalari;
Osona, en la 28a Festivitat de Sant
Cosme i Sant Damià, va lliurar els Premis
Sanitat Osona en les diferents categories.
Finalment, al Vallès Oriental es va
convocar el Premi Dr. Carles Vallbona.
Cal assenyalar que en tots els Actes de
la Professió Mèdica de cada comarca
es va fer un reconeixement a la tasca
dels companys i companyes sèniors i
es va donar la benvinguda als metges
incorporats de nou.
Com a novetat de l’any, s’ha d’assenyalar
la iniciativa de la Junta Comarcal del
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Actes més rellevants
de les Juntes
Comarcals del 2019

B er g ue d à
9a Jornada
d’Atenció
Primària al Món
Rural de Berga

Acte
acadèmic de
Montserrat
al Bages

Vallès Occidental, que va impulsar les
sessions de Cinefòrum en Medicina.
L’organització d’aquest Cinefòrum
pretén oferir una activitat on debatre
aspectes socials, culturals i mèdics a
partir de la projecció de pel·lícules i el
posterior debat, on hi participen experts
en les temàtiques tractades. Les dues
primeres sessions es van celebrar a
l’Auditori BBVA de Terrassa, amb la
projecció de les pel·lícules Gattaca i Mi
vida es mía.

B a g es
12a Nit
de la
Professió
de l’Anoia
A noia

El novembre de 2019, la doctora Anna
Ribas va ser nomenada nova presidenta
de la Junta comarcal d’Osona del CoMB,
en substitució de Francesc Xavier Clos,
que ocupava el càrrec des de 2014.

V all

occi d

Premis
Sanitat Baix
Llobregat
A lt
Acte de la
Professió
Mèdica de
l’Alt Penedès

9a Jornada d’Atenció Primària
al Món Rural
La Junta Comarcal del Berguedà va
organitzar la novena edició de la jornada
de referència pel que fa a l’atenció
primària en el món rural, que es va
dedicar a les urgències. En el decurs
de la jornada, després de donar un
primer enfocament històric, els experts
que hi van participar van intercanviar
experiències dels diferents territoris que
comparteixen característiques rurals i
es van proposar algunes solucions que
s’haurien de tractar de manera integral
a partir del treball en equip de tots els
professionals sanitaris.
Un altre dels actes que s’ha consolidat
és l’Acte Acadèmic de Montserrat, que
organitza la Junta Comarcal del Bages
conjuntament amb l’Arxiu Històric de
les Ciències de la Salut “Simeó Selga
i Ubach”, i que es va celebrar al març
a l’Abadia de Montserrat. L’edició de
2019 es va dedicar a la resistència
als antibiòtics des de la medicina i la
veterinària.

Cinefòrum
en Medicina
al Vallès
Occidental

p ene d è s

B ai x
llobre g a t

Garraf
Acte de la
Professió
Mèdica del
Garraf

1

10

2

11

Presidents de les Juntes comarcals 2018-2022

Festivitat de
Sant Cosme i
Sant Damià a
Osona

Lourdes
Gabarró,
Alt Penedès

Elisenda
Florensa, Anoia

Jordi Aligué,
Bages

César Romero,
Baix Llobregat

Agustí Ferrer,
Berguedà

Maria Lluïsa
Calvet, Garraf

Pere Toran,
Maresme

Anna Ribas
Casals, Osona

Montserrat
Garcia, Vallès
Occidental

Esteve
Llargués, Vallès
Oriental

O sona

Acte de la
Professió
Mèdica del
Vallès Oriental

M oian è s

V all è s
orien t al

all è s

d en t al

M aresme

Acte de la
Professió Mèdica
del Vallès
Occidental

Jornada al
Maresme
sobre el
burnout

B arcelon è s

3

12

4

13

Metges Premiats per les junte s comarcals
durant el 2019
Alt Penedès: Maria Orriols Caba, Muriel Álvaro Enfedaque, Mireia Roca Toledo i Antonia Haro
Semitier (1); Sara Freixedas Bergés, Maria Ascensión Casado Martínez, Anna Ros León, Ton Trullàs
Pérez i Pilar Orellana Montenegro (2). Bages: Maria Pilar Sánchez Sánchez (3); Josep Barceló Prats i
Josep M. Comelles Esteban (4); Isabel Roig Grau, Berta Fornés, Joan Anton González i Anna Delgado
(5); Lorena Sanchón Fructuoso (6). Baix Llobregat: Jordi Mallol Badellino (7); Victoria Lebrón
Campos (8); Sònia Almendros, Jesús González ,Carles Fabregat i Arturo Navarro (9); Román Freixa,
Pedro Blanch, Maria Lluïsa Rodríguez, Luca Basile, Pilar Sánchez, Antoni Martínez, Josep Lupo &
Grup de treball d’Atenció Integrada Cardiologia-Atenció-Primària de l’àrea de l’Hospital Moisès
Broggi (10); Maria Barroso, Silvia Pérez-Fernández, M. Mar Vila, M. Dolors Zomeño, Ruth MartíLluch, Ferran Cordon, Rafel Ramos, Roberto Elosua, Irene R. Degano, Montse Fitó, Carmen Cabezas,
Gemma Salvador, Conxa Castell i María Grau (11). Osona: Inés Agustí Sunyer (12); Elisabet Tasa
Vinyals (13); Núria Molist, Dani Sevilla, Javier González, Vanessa Garcia, Carles Codina, Lorena Ariana
Segura, Gemma Blanco, Sofía Segovia i Joan Espaulella (14); Carles Blay, Joan Carles Martori, Esther
Limón, Ramon Oller, Laura Vila i Xavier Gómez-Batiste (15); Javier Díez de los Ríos, Esteban Reynaga,
Emma Puigoriol, Marian Navarro i Anna Vilamala (16). Vallès Occidental: Antoni Riera, Adriana
Iriarte, Agnès Figueras, Pau Cerdà, José María Mora, Anna Jucglà, Rosa Penín i Francesc Viñals (17)

5

14

6

15

7

8

16

9

17

INFORME ANUAL 2019

67

JUNTES COMARCALS
I SECCIONS COL·LEGIALS

La participació
a través de les
seccions col·legials

mateixos professionals i la lluita constant
contra l’intrusisme.
Els Metges MIR i Metges Joves també van
renovar la Junta de la Secció, presidida per
Oriol Mirallas Viñas. La nova junta va néixer
amb la voluntat de mantenir projectes
de l’anterior junta, com són: les jornades
d’orientació i benvinguda MIR i el sopar de
final de residència (més informació a la pàg.
45). També es van proposar nous projectes,
com sessions orientatives per fer felllowship
i l’organització de cursos per als residents
sobre l’atenció a urgències i sobre aspectes
legals que posen en risc la pràctica dels
metges.

Junta de la Secció de Metges d’Assegurança Lliure.

La Secció de Metges Psiquiatres va
promoure la primera trobada del cicle
“Diàlegs”, en la qual es va obrir el debat
sobre temes d’interès en relació amb la
pràctica clínica des de la perspectiva
relacional.

Junta de la Secció de Metges MIR
i Metges Joves.

Junta de la Secció de Metges
d’Estètica.

Els Metges Sèniors organitzen una àmplia
activitat cultural i lúdica (més informació
a les pàgs. 64 i 65). La Secció també
ha contribuït al desenvolupament dels
cursos de Preparació per a la Jubilació.
Igualment han crescut molt les activitats
intercol·legials, reunions, concerts i
conferències, tot augmentant la participació
de nous col·legis professionals i impulsant la
constitució de l’Associació Intercol·legial.

Les seccions col·legials són òrgans
interns de participació del CoMB que
reuneixen col·legiats amb interessos
compartits, que debaten, proposen
i defensen aspectes específics de la
pràctica professional comuna. El 2019 van
desenvolupar una activitat intensa que
va quedar reflectida a la revista i al web
col·legial.

específics de cada grup de professionals i
de recuperar la interlocució amb les entitats
d’assegurança lliure.

Els Metges de l’Àmbit Sociosanitari van
continuar treballant per posar en valor el seu
àmbit com la clau de volta en les transicions
dels pacients i la sostenibilitat del sistema de
salut i social, tenint en compte l’envelliment
de la població i la limitació dels recursos. El
2019 es va celebrar una jornada de debat
sobre l’eutanàsia.
El juliol de 2019 es va constituir la nova junta
de la Secció de Metges d’Assegurança
Lliure, integrada per 16 professionals de
diferents especialitats i presidida per Pere
Torner Pifarré. La nova junta es va marcar
l’objectiu de recollir i abordar els problemes
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Una de les preocupacions de la Secció
de Metges e-Salut és la de conscienciar
i sensibilitzar de la importància del paper
dels professionals de la salut a la xarxa. En
aquest sentit, va impartir sessions com la
d’“Identitat digital del professional sanitari
a la xarxa i els aspectes deontològics”. Així
mateix, va participar en el Healthio Day a
l’apartat “La sanitat a casa” i en l’ehealth del
40 Congrés de la Societat Espanyola de
Medicina Interna (SEMI), on s’exposaven les
principals novetats en salut digital.
Una altra de les seccions que va constituir
una nova junta va ser la de Metges
d’Estètica, presidida per José Manuel
Fernández Rodríguez, que va definir que
el seu objectiu era proporcionar al metge
d’estètica eines per ajudar-lo en àrees com
la formació, els dubtes que se susciten
en l’autorització de les consultes o dels

Els Metges de Sexologia van celebrar, el
mes d’abril de 2019, una important jornada
per avançar en la professionalització, en la
qual es va debatre sobre els passos a seguir
per a la formació del grau de Sexologia.
La Secció de Metges de Sinologia i
Patologia Mamària van fer durant el 2019
les sessions sobre patologia mamària,
celebrades al febrer, maig i octubre, en les
quals es van abordar i debatre diferents
aspectes sobre: actituds terapèutiques
davant el CDIS, ressonància mamària i
radioteràpia intraoperatòria.
Els Metges de Tractaments
Complementaris van participar en
la jornada formativa organitzada pel
Col·legi de Metges de Barcelona sobre
tractaments complementaris i bona praxi,
en la qual es van analitzar els tractaments
complementaris, tant des del vessant de
la deontologia i l’ètica com dels aspectes
relacionats amb la informació al pacient,
el consentiment informat i l’evidència
científica.

Activitat
grup Med

Solucions
de confiança
al teu servei
Som el grup d’empreses del Col·legi de Metges de Barcelona
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. 08017 Barcelona; inscrita al Registre Mercantil
de Barcelona, volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d’adaptació, full nº B-36.488.

LES EMPRESES DEL COL·LEGI

L’excel·lència en el servei,
element clau de la identitat
del Grup Med

P

rimer que res,
cal agrair un cop
més als clients i al
Col·legi de Metges
de Barcelona
(CoMB), la seva
renovada confiança, i als nostres
col·laboradors –empleats, treballadors,
professionals– llur compromís i
confiança, ens han permès superar
amb èxit els reptes que ens hem
plantejat.
El repte d’oferir un servei excel·lent, i de
disposar dels millors productes. Aquí
hi ha la base del creixement sostenible,
tant en ingressos com en resultats,
dels darrers anys. És precís refermarnos en la voluntat d’actualitzar aquest
servei, amb la tecnologia millor en
cada moment, i posant a l’abast els
productes més innovadors.
Hem de cercar aquesta excel·lència
en el servei, en totes i cadascuna de
les àrees de negoci. La tendència
ha estat incorporar un nivell més
alt d’especialització i alhora de
personalització: la creació d’àrees
d’actuació especialitzades on gestors

formats en àmbits concrets ofereixen
els serveis d’assessorament específic
amb un coneixement molt acurat de
les necessitats reals dels clients. Tota
la nostra actuació ha de tenir com a
objectiu final donar resposta a les
necessitats dels clients, en un procés
de millora contínua de la qualitat.
Cal avaluar els nivells de satisfacció
assolits pels clients, duent a terme
estudis de satisfacció en tots els
nostres àmbits, per reforçar i assegurar
que el nivell de qualitat s’ajusta al que
hem fixat com a objectiu. La bona
resposta dels clients en les enquestes
anuals ens indica com podem aportar
realment solucions que responguin
a necessitats i expectatives. Entre els
aspectes més valorats pels clients en
els darrers anys excel·leixen l’atenció
personalitzada i l’assessorament
professional, l’oferta de solucions
ajustades a les necessitats actuals, el
bon servei postvenda i la credibilitat
del Grup Med.

disposarem d’una excel·lent ocasió
per seguir innovant i superant límits.
En el moment d’escriure aquesta
presentació els darrers esdeveniments
fan preveure un canvi copernicà en la
manera d’adreçar-nos i assessorar, en
les necessitats reals percebudes pels
clients, i en les eines imprescindibles
per a ser eficaços i eficients. Hi estem
treballant perquè els fonaments sòlids
ja hi són, i, sobretot, perquè gaudim
de l’estoc de confiança i sintonia que
clients, col·legiats, col·laboradors i tota
la resta de persones implicades, ens
aporteu.
Gràcies novament per aquesta atenta
i exigent relació, que augura un futur
positiu per a tots els qui, amb vosaltres
com a principals protagonistes,
formem part d’aquest projecte.

Comencem una nova etapa, plena
d’oportunitats i desafiaments, on
els professionals del Grup Med

Albert Lluch

Conseller delegat – director general
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L’activitat del
Grup Med
L’objectiu del Grup Med és doble. Per un costat, prestar serveis de
qualitat al col·legiat i a les seves famílies i, per l’altre, ser una font
de finançament dels projectes del Col·legi.
Bon govern corporatiu

El client
Els clients són l’eix sobre el qual pivota el
nostre model de negoci i la seva satisfacció
és la nostra màxima prioritat. Treballem
dia a dia per a guanyar-nos i mantenir la
seva confiança a través d’un ampli ventall
de productes de qualitat mitjançant
l’atenció personalitzada i el servei, amb
especialització i diferenciació.
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59.212

60.580

61.975

64.722

El comportament ètic dels nostres equips
és un requisit indispensable per garantir i
salvaguardar l’equilibri entre els objectius
de les nostres activitats i les expectatives
dels nostres grups d’interès. Per això
comptem amb un Codi Ètic i de Bon
Govern Corporatiu que recull els criteris
bàsics d’actuació i els compromisos que
hem de seguir i és d’obligat compliment per
a l’assoliment de les activitats professionals
dels nostres empleats i directius.

58.153

Els nostres principis, valors
i compromisos
El nostre model se sustenta sobre els
principis ètics i responsables de compromís
amb el client, col·laboració sincera amb
els proveïdors, respecte cap als empleats,
rendició de comptes amb l’accionista
únic, el Col·legi de Metges de Barcelona,
i vinculació amb la societat. Aquests
valors formen part de la nostra cultura
empresarial.

Clients Grup Med

56.479

Totes les empreses que componen el Grup
Med mantenen una conducta respectuosa
amb les normes i regulacions legals que
els són aplicables, i un comportament ètic
d’acord amb els valors reflectits en el Codi
de Bon Govern Corporatiu.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

L’excel·lència en el servei
L’objectiu del Grup Med és oferir el servei
més adequat a les necessitats de cada
persona. Per a això, l’entitat destina
nombrosos recursos per conèixer de
primera mà el que opinen els usuaris
respecte al servei que reben, entre aquests
cal destacar l’Estudi Anual de Satisfacció
del Client endegat l’any 2010 i que serveix
com a base per al desenvolupament de
noves propostes, a més d’identificar les
àrees de millora en relació amb els nostres
productes i serveis. Aquest estil propi
ens ha permès aconseguir un increment
en els nivells de qualitat percebuda pels
usuaris, que han valorat la seva satisfacció

general amb el Grup Med amb un 91 % de
respostes positives.

Equip compromès i especialitzat
L’equip de professionals és un pilar
fonamental per a desenvolupar la nostra
activitat de manera satisfactòria. Per
això apostem per l’ocupació estable i de
qualitat, per la formació especialitzada i
per les oportunitats de desenvolupament
professional. Comptem amb un equip humà
altament especialitzat i sempre pròxim
en l’atenció a les persones. Al llarg de
2019 hem continuat preparant als nostres
professionals perquè puguin respondre
amb els coneixements tècnics necessaris

i tendències capdavanteres en tots els
sectors en els quals treballem, per tal de
continuar sent referents en cadascuna de
les nostres línies de negoci.

Seguretat i protecció de dades
Un dels riscos en el context actual és la
seguretat de la informació dels clients. Per
mantenir la confiança que dipositen
en nosaltres i atès que som
conscients de la responsabilitat
que implica el maneig de
les seves dades personals,
hem establert les mesures
tècniques i organitzatives
de seguretat necessàries
per garantir-ne la seva
confidencialitat.
També hem definit
una estructura de
responsabilitat per
abordar de manera
eficient la protecció
de dades, depenent
directament del Delegat de
Protecció de Dades del Grup,
oficialitzat davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades a
l’abril de 2017.

Gestió
mediambiental
Som conscients
de l’impacte que la
nostra activitat té en el
consum de recursos
naturals, el consum
energètic i el consum
d’aigua són els més
significatius. D’acord amb les polítiques
de sostenibilitat del Grup –i que compartim
amb el Col·legi de Metges de Barcelona–
en els últims anys s’han dut a terme les
següents accions:
— Programa Oficina Verda de l’Ajuntament
de Barcelona, signants de l’Acord Cívic
per a una Barcelona Neta i Sostenible
(2005-2014).
— Membres de BARCELONA +
SOSTENIBLE de l’Ajuntament de
Barcelona (2017-fins 2019).

2.875.369 €
Aportació directa del Grup Med al CoMB l’any 2019
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Subministraments
La gestió energètica s’ha convertit en
una clau competitiva que ha d’articularse i per això la necessitat d’implementar
accions que promoguin l’eficiència
energètica. La posada en marxa de
projectes que fomentin l’eficiència
energètica genera beneficis directes,
com són la minimització de l’impacte
ambiental i la reducció de costos.

Consum anual llum (KW)
110.000
103.871
100.000

95.326
88.152,4

90.000

92.731,5

81.710,4

80.000

Hem implementat diverses mesures
d’estalvi i consum eficient:
Llum:
— Contractació de guarda de seguretat
per tancar llums i aires condicionats).
— Instal·lació d’aparells d’aire
condicionat d’alta eficiència
energètica.
— Instal·lació de controls de llum a tots
els lavabos.
— Instal·lació de LEDS.
Aigua:
— Instal·lació d’aixetes i urinaris
temporitzades i ecològiques.
— Instal·lació de cisternes dels vàters
de doble descàrrega.

80.418,5

81.213,2

81.806,9
76.948,5

77.002,025
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Consum anual aigua (m 3 )
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Gestió de residus i reciclatge
Tenim l’objectiu de disminuir l’impacte
ambiental que causen els residus que
generem amb un enfocament clar a
implantar les accions necessàries per
minimitzar la generació de residus.

100

50

0

Les principals iniciatives implementades
en els darrers temps són:
— Gestió de residus al nou menjador
(orgànic, plàstic, rebuig).
— Gestió i recollida selectiva de
residus amb instal·lació de
contenidors de reciclatge per a la
separació del paper de la resta de
residus.
— Gestió i recollida selectiva del paper
amb instal·lació de contenidors per a
documentació confidencial.
— Gestió i recollida selectiva de
residus de tot tipus: instal·lació
de contenidors de piles, tòners,
fluorescents, cartró, fustes, etc.
— Racionalització dels sistemes
d’impressió. La instal·lació
d’impressores per departaments ha
proporcionat la reducció de consum
de paper (en impressió, fotocòpies i
destrucció).
— Reducció de compra de paper.
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Junts en el
compromís
amb el metge
Luis A. Morales
President de Mutual
Mèdica
Quan preguntem als nostres
mutualistes per què ho són
o què és el que els va fer
decidir per Mutual Mèdica en
el moment d’assegurar-se,
la seva resposta és unànime:
“Vull una entitat asseguradora
que entengui les meves
necessitats.” Aquest és l’esperit
de la col·laboració entre
Mutual Mèdica i Medicorasse
des de fa més de vint-i-cinc
anys. A Mutual Mèdica som
metges com tu.
El metge vol exercir la
medicina amb tranquil·litat,
però alhora vol sentir-se ben
assegurat en tot moment.
Per això busca el millor
assessorament en allò que
necessita per viure sense
preocupacions el seu dia a dia,
tant en la seva vida personal
com professional.
Al llarg d’aquest 2019, hem
constatat que el metge
està més ben informat i ens
demana un assessorament
cada vegada més
personalitzat; en definitiva, el
que busca és el valor afegit
i diferencial que li pot oferir
Mutual Mèdica, juntament amb
Medicorasse. Junts hem arribat
a donar protecció a un 70 %
dels metges col·legiats de
Barcelona.
Per això, com a entitat sense
ànim de lucre, reinvertim

els beneficis en el metge en
forma de millors cobertures
asseguradores i serveis
innovadors. Què hem millorat
aquest 2019? Hem reduït
considerablement les primes
de l’assegurança de vida
per als metges, hem apostat
per donar una cobertura
gratuïta en cas de patir una
agressió durant l’exercici de
la professió que derivi en una
baixa laboral i, com tots els
anys, hem aconseguit oferir
una excel·lent assegurança de
jubilació, única al sector.
A Mutual Mèdica també
som conscients que hi ha
molts factors que fan que les
necessitats del metge vagin
canviant i sabem que busca
un valor afegit a la protecció:
vol tenir al seu costat algú que
atengui les seves inquietuds
i les seves preocupacions
com a metge. La nostra
responsabilitat amb els metges
mutualistes va més enllà de la
prestació econòmica de les
assegurances i es tradueix en
un conjunt de beneficis que
milloren la qualitat de vida del
metge: invertim en formació,
en investigació mèdica i en
millores en la salut dels nostres
professionals, entre moltes
altres iniciatives.
El nostre compromís amb el
metge és la nostra raó de ser.

El poder de la
col·laboració
El motor que impulsa Sham
(grup Relyens), el CoMB i el
Grup Med a avançar en la
prevenció i gestió de riscos
sanitaris.
Dominique Godet
Director general de Sham,
grup Relyens
El 2019 ha estat un any marcat
per l’estreta relació que es va
establir entre Sham i el Col·legi
de Metges de Barcelona. Una
connexió que respon al fet que
tots dos actors comparteixen
valors i una mateixa visió de
la responsabilitat civil mèdica
basada en la gestió de riscos.
Gràcies a aquest treball
col·laboratiu, l’intercanvi de
coneixements ha estat un
dels pilars fonamentals al llarg
del 2019. En aquest sentit,
tenen especial rellevància
les trobades d’intercanvi
institucional realitzades entre
importants organitzacions
sanitàries franceses i
catalanes. En concret, el
juliol de 2019, va tenir lloc un
viatge d’estudi a Barcelona
amb la Federació Hospitalària
de França, el Servei Català
de Salut (CatSalut) i Sham,
amb l’objectiu de procurar
reflexions i conèixer millor
l’organització de la salut a
Catalunya, en comparació amb
el sistema sanitari francès.
D’altra banda, a l’abril va tenir
lloc, també a la ciutat comtal,
una reunió entre membres

d’Haute Autorité de Santé
(HAS), diversos responsables
de la presa de decisions
del sistema sanitari català
i representants de Sham,
amb la finalitat, en aquesta
ocasió, d’aprofundir en les
perspectives sobre la qualitat i
la seguretat del pacient.
Així mateix, en línia amb
aquest esperit d’intercanvi
de coneixement, durant el
2019 s’ha donat continuïtat a
la Càtedra de Responsabilitat
Professional Mèdica i Medicina
Legal desenvolupada entre
la Universitat de Barcelona
(UAB), el CoMB, el
 Grup Med i
Sham. Algunes de les fites més
destacades d’aquesta Càtedra
han estat la celebració de la
Jornada de Perits del Servei de
Responsabilitat Professional i la
Reunió del Consell Médical de
Sham, així com la publicació
de diversos articles científics,
entre altres accions.
Gràcies a aquestes i altres
accions col·laboratives, Sham
té avui un ampli coneixement
de les necessitats del Col·legi
i això li permet definir una
estratègia personalitzada
amb una gran oferta de valor
mitjançant Medicorasse, la
Corredoria d’Assegurances del
Grup Med.
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Medicorasse: més
protecció per al
client i sostenibilitat
a llarg termini
salut, a més d’altres com la responsabilitat
civil sanitària i no sanitària, que s’han
compatibilitzat amb accions molt
més actives i visibles en l’àmbit de les
empreses i societats jurídiques.

Albert Cairó
Director general de Medicorasse,
corredoria d’assegurances
Cal emmarcar l’exercici 2019 dins el
context del pla estratègic que s’ha
encetat en aquesta anualitat, i que
finalitzarà l’any 2021. El primer any ha
estat un exercici marcat per la inversió en
recursos que ens ha permès tenir millor
i més capacitat de servei al client i de
creixement econòmic.
S’han accentuat els objectius de
creixement focalitzant el negoci en
aquells productes que aporten més
protecció per al client i més sostenibilitat
a llarg termini, com són els rams de vida i

En aquest primer exercici s’han
aconseguit els objectius qualitatius i
sobretot els quantitatius que es van
plantejar, ja que, malgrat que la inversió
en tecnologia i talent ha estat rellevant
i ambiciosa, el retorn s’ha complert
com s’esperava, i permetrà amortitzar
de manera molt més ràpida aquestes
despeses en els anys vinents.
La confiança que Medicorasse
acumula en els seus més de vint-icinc anys d’experiència en la mediació

SINISTRES

Declaracions de 13.851 sinistres l’any 2019
2019

2018
7.239

Autos

8.155

Llar i Comunitats
Propietaris
Incapacitat Temporal
(no inclou MM)
Salut
MediConsulta i
comerços
RC Centres sanitaris
i altres
Altres

2.142
2.362
189
199
1.030
396
404
319
382
208
2.465
2.175
13.851
13.814

Total
Declarats directament
a Medicorasse
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8.069
8.049

d’assegurances es veu reflectida en un
nombre creixent de clients, que aquest
2019 ha arribat a la xifra de 53.719, una
dada que suposa 1.232 clients més
respecte de l’any anterior. La corredoria
continua amb un creixement continuat en
aquest indicador.
Pel que fa als sinistres de l’any 2019, la
xifra va ser de 13.851 declaracions, dels
quals 8.069 es van declarar directament
a Medicorasse. El nombre més alt de
declaracions va ser el d’Autos, amb 7.239
sinistres, seguit de Llar i comunitats
de propietaris (2.142), Salut (1.030),
Mediconsulta i comerços (404), RC de
centres sanitaris i altres (382) i Incapacitat
temporal (189, sense incloure els sinistres
de Mutual Mèdica). Altres sinistres van
arribar a la xifra de 2.465.
Finalment, quant a la nova producció
bruta de pòlisses, l’any 2019 se’n van crear
10.253, de les quals 1.806 van ser d’autos
i 8.447 dels altres rams. Aquesta dada
suposa el millor registre des de 2016 i
consolida els resultats d’anys anteriors.
Potenciació de
vídeovisites, com a
part del compromís
per assolir una
corredoria moderna i
digitalitzada.

Seguim apostant per continuar focalitzant
l’acció en cinc àrees concretes:
— Procediments: per millorar tots els
circuits i fluxos interns de la corredoria,
així com la interacció amb els clients

Nova producció bruta 2011–2019
en nombre de pòlisses
Autos

8.447

1.899

7.891

1.884

8.172

9.790

2018

10.056

2017

10.375

2016
2.169

8.206

10.532

2015
2.485

8.047

9.799

2014
2.736

7.063

2.820

7.364

10.184

2013

9.831

2012
2.658

7.173

9.784

2011
3.148

6.636

—

—

Després de fer un repàs a l’activitat al llarg
de 2019, queda manifest que perseguim
la consecució dels objectius sobre la base
d’un projecte a llarg termini, un creixement
sostenible, i una activitat rendible,
sempre sota un prisma ètic i d’absoluta
transparència.

El 2019 tenim + 1.232 clients vs 2018
Desembre 2011 a desembre 2019
10.253

1.806

—

Total clients a Medicorasse

Altres

2019

—

per fomentar el contacte i millorar la
seva experiència, i la rapidesa en el
servei.
Tecnologia: seguim compromesos
amb la inversió per tal d’assolir una
corredoria moderna i digitalitzada
durant la implementació d’aquest
pla estratègic, amb nous sistemes
d’informació que permetran
millorar l’eficiència i la productivitat
(potenciació de vídeo-visites,
informació immediata sobre sinistres a
través de sms, etc.).
Productes asseguradors: recerca
i millora de productes diferenciats
que encaixin millor i complementin la
protecció dels clients.
Clients: correspondre la confiança
amb el millor servei i acompanyament
possible fent èmfasi en la resolució dels
sinistres.
Empleats: apostar per l’apoderament
dels empleats, fent-los augmentar el
sentit de pertinença i la seva aposta
per la millora continuada, i invertir en la
seva formació.

2019

53.719

2018

52.487

2017

51.642

2016

50.953

2015

50.857

2014

49.500

2013

47.951

2012

47.594

2011

47.203
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Med1 Serveis Financers
assoleix una progressió positiva
en clients i actius sota gestió
450.000

Pel que fa als 17.957 clients que, a finals
de l’exercici 2019, disposaven dels serveis
de l’entitat, 1.219 eren nous clients.
Val a dir que s’ha ampliat el lideratge
comercial gràcies a un model basat
en la proximitat, la qualitat de servei i
una àmplia oferta de productes. Com
sempre, des de l’entitat es treballa per
forjar relacions estables i duradores amb
aquelles persones que han dipositat la
seva confiança en Med1.
És destacable com l’entitat s’ha
mantingut proactiva en el finançament
de tot tipus de projectes personals o
professionals. En aquest sentit, s’ha
continuat impulsant la millora en les
condicions de préstec per al metge
jove o emprenedor, d’acord amb el
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432.100

400.000

368.388

350.000

326.000

238.737

250.000
193.363

200.000
150.000125.902 130.045
100.000
50.000
0

322.500

295.841

300.000

143.568 147.273

83.329 87.986
75.394 75.891

2007

2008

2009

2010

261.744

264.629
224.000

212.547
174.860

166.713

209.541

142.222
155.758

108.623

2011

2012

Recursos en balanç

2013

103.759

82.979 86.884 86.300

2014

109.600

102.000

130.526

58.090 62.837 70.324
50.508 54.154 60.239 59.287

Total recursos client

2015

2016

2017

2018

2019

Recursos fora de balanç

27.879.837

25.627.437

15.728.672

12.677.361

5.997.334

3.668.381

4.133.943

314

252

189

147

551

Volum
484

Operacions

10.920.001

Evolució actiu 2012 a 2019 a escala

65

En l’exercici de 2019, Med1 Serveis
Financers, l’empresa del Grup Med que,
mitjançant el BBVA, ofereix els serveis
bancaris, ha pogut mantenir un ritme de
creixement sostingut desenvolupant la
seva tasca d’oferir avantatges preferents i
exclusius per al col·lectiu mèdic i sanitari
català, com també solucions financeres
adients per a tots els col·legiats: des
del metge MIR, el metge empresari o el
metge amb necessitats específiques.
Un ventall de solucions concretes que,
gràcies a la confiança dels col·legiats,
s’han desenvolupat amb èxit i han
permès incrementar de manera notable
l’actiu (préstecs al consum, hipotecaris,
pòlisses de crèdit, rènting, lísing, etc.),
el passiu (estalvi, pensions i altres
productes) i dels serveis bancaris
(targetes, TPV, etc.). El total de recursos
de clients gestionats per Med1 ascendeix
a 432 milions d’euros i els recursos
invertits (préstecs i crèdits, entre d’altres)
van pujar per primer cop per sobre dels
100 milions d’euros.

Evolució gràfica dels recursos de clients

Desembre 2007 a desembre 2019 (valors en milers d’euros)
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Ricard Montes
Director gerent de Med1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.957

1.219

clients

ferm compromís de donar suport a les
noves col·legiacions per fer-les créixer
professionalment. També en l’àmbit de
les empreses, l’entitat ha treballat sobre
la concessió de finançament d’actius
mitjançant productes com el rènting. El
2019, es van concedir 2,3 milions d’euros
en nou finançament a empreses, un
45,5 % dels quals han estat en operacions

nous clients +9 % (2018)

de rènting per facilitar als empresaris el
finançament que requereixen.
Gran part de l’èxit dels serveis que ofereix
Med1 respon a l’exigència de vetllar per
la formació continuada del capital humà
per tal de preparar-lo per als reptes futurs,
cercant la millora i la qualitat de l’atenció i
l’assessorament que rep el metge.

Medpatrimonia creix un 18 %
El creixement, molt superior al registrat al mercat de banca privada,
recolza en un model de negoci els principis del qual es mantenen
en el temps, així com en la confiança del col·lectiu mèdic.
Jordi Estartús
Director general de Medpatrimonia
Medpatrimonia, la societat participada
pel Grup Med i Andbank per a la gestió de
patrimonis, tanca 2019 amb 270 milions
d’euros sota gestió. L’increment de 43
milions representa un 18 %, que supera
àmpliament l’11 % de creixement del
mercat de banca privada. Es reforça així
el treball d’un equip que ajuda a gestionar
el patrimoni d’aquells professionals —
principalment del col·lectiu mèdic— que,
amb el seu esforç, han aconseguit reunir un
capital i que, per invertir-lo, necessiten un
assessorament especialitzat i diferencial.
Un any més, des de Medpatrimonia agraïm
als nostres clients, al col·lectiu mèdic i a la
institució, la seva confiança.

Fidels al nostre model de negoci
Continuem construint el nostre negoci
al voltant de tres pilars bàsics i diferencials:
1. Especialització. Experiència mitjana de

l’equip de 15 anys, accés a la plataforma
tecnològica d’Inversis i als professionals
experts d’Andbank en producte, mercats
i fiscalitat.
2. Servei personalitzat. Per a cada
relació assessorada 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 dels
nostres clients. El model de negoci es
culmina amb la consecució de resultats
superiors mesurats en el rendiment de
les inversions dels clients.

La importància d’estar acompanyat
per especialistes en els moments
de crisis
El nostre treball, com a assessors financers
independents, es basa a ajudar els
clients a planificar correctament els seus
objectius, l’estratègia que han de seguir per
aconseguir-los, les adaptacions que han de
fer en funció dels moviments dels mercats

Tancament exercici

i —sobretot— per acompanyar-lo en
aquest camí. Amb aquest acompanyament
intentem ajudar-lo a evitar que assumeixi
més riscos dels necessaris en els moments
alcistes i d’eufòria, però també evitar
deixar-se portar pel pessimisme en els
moments de pànic. El mercat de renda
variable és alcista en el llarg termini i, per a
un inversor amb aquest horitzó temporal,
intentar endevinar cap a on va el mercat
és contraproduent. L’enemic més gran de
l’inversor a llarg termini és comportar-se
com si hagués de necessitar els seus diners
de manera imminent.
En l’últim trimestre de 2018 els mercats
van registrar pèrdues molt importants que
el 2019 s’han més que recuperat, però
que van motivar vendes compulsives i
materialització de pèrdues. EI 2020 es
presenta com un exercici impactat per la
crisi de la COVID-19 i l’aparició de volatilitats
que no es veien des de la gran crisi
financera de 2008. Invertir en aquest entorn
amb l’ajuda d’un especialista es fa encara
més necessari per evitar errors típics.

Evolució dels índexs S&P500,
Eurostoxx 50, MSCI World i IBEX 35
des del 1998

270 M

28 K

Increment 43 milions + 18 %

24 K
21 K
18 K
14 K

269,8

233

224,7

200,2

186

138,6

68,4

122,6

Evolució d’actius sota la gestió
de Medpatrimonia

9K
7K

8,6
2011

12 K

1998
2012

2013

2014

2015

Creixement d’AuMs (xifres en milions d’euros)

2016

2017

2018

2019

2000

2005

2010

2015

S&P 500 PR EUR
MSCI World PR EUR
EURO STOXX 50 PR EUR
BME IBEX 35 PR EUR
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Professionals
al servei de
professionals
Oferim cobertures completes i personalitzades a les seves necessitats
i preferències gràcies a una àmplia cartera de companyies líders
del sector assegurador. Proporcionem una protecció integral
d’assegurances i defensem els seus interessos davant de sinistres o
reclamacions.

Danys
materials

Responsabilitat
Civil
Professional i
de Societats

Vida / Risc

Responsabilitat
Civil de
Directius
(D&O)

Responsabilitat
de protecció
de dades

Baixa laboral

MEL

Salut

medicorasse.med.es
Medicorasse Correduría de Seguros del CMB, S.A.U.; 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.
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Mediconsulting: excel·lència
en l’assessorament integral
per a empreses, professionals
i particulars
Els principals senyals d’identitat de la societat són la
qualitat de servei, l’especialització, la formació contínua
de l’equip i l’aposta per la tecnologia.
Esther Sánchez
Coordinadora de Mediconsulting Fiscal
Fernando Valverde
Coordinador de Mediconsulting Laboral
La societat del Grup Med especialitzada
en consultoria fiscal, laboral, societària i
legal brinda assessorament integral amb
atenció exclusiva tant a la petita com a la
mitjana empresa, així com a professionals
independents i particulars. Del total dels
seus clients, el 63 % que van contractar
serveis el 2019 són col·legiats, el 8 % són
societats i el 29 % són persones vinculades
amb els col·legiats o amb el sector sanitari.
Des de la seva creació com a servei
integral, l’entitat s’ha proposat subratllar
els seus valors diferencials respecte a una
assessoria convencional. Per aconseguir
aquest objectiu, la seva oferta de servei
es basa en la qualitat, el compromís i la
confiança, elements clau que posen el
focus en l’excel·lència i que permeten al
col·lectiu mèdic delegar la gestió diària
del negoci per centrar-se en els seus
objectius estratègics. Sobre la base
d’aquesta filosofia, s’erigeix en un soci de
confiança en l’externalització de funcions
administratives.
Enfront dels disruptius canvis tecnològics
globals que afecten directament el negoci
de les petites i mitjanes empreses, durant
2019 Mediconsulting ha iniciat un pla de
transformació comptant amb una gran
experiència i amb la tecnologia, a fi de
posicionar-se com a líders de serveis

professionals, fet que
permetrà contribuir
a fer créixer l’àmbit
d’actuació de
l’assessoria, a través de
la innovació, generant
solucions avançades i
de tecnologia pròpia.
El principal senyal
d’identitat que
contribueix a fer
de Mediconsulting
una assessoria
diferent és l’atenció
personalitzada, la
professionalitat i
l’eficàcia del seu
equip. És per això que la societat del Grup
Med s’està transformant a gran velocitat,
perquè les necessitats dels metges han
canviat. Des de Mediconsulting es treballa
contínuament per a aquesta millora
de la qualitat i per a oferir nous serveis
d’assessorament de valor afegit.

Clients de
mediconsulting

29 %

Mediconsulting ha iniciat
un pla de transformació
comptant amb una
gran experiència i amb
la tecnologia, a fi de
posicionar-se com a líders
de serveis professionals

8%
63 %

Col·legiats
Societats
Persones vinculades amb els col·legiats
o amb el sector sanitari
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La confiança
d’estar junts
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.

Comptes
corrents

Confirming

Targetes

Factoring

TPV

Dipòsits

Fons d’inversió

Hipoteques
Negoci

Préstec
Negoci

Renting

Finançament
d’equipament
mèdic

Finançament
ICO

Lísing

Finançament
impostos

Pòlissa
de crèdit
Click & Pay

med1.med.es
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.
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Meditecnologia impulsa el
creixement digital del sector de
la salut i la transformació del nou
Programa d’Emprenedoria
L’Àrea d’Innovació i Tecnologia dona suport i assessorament
als professionals i emprenedors per avaluar les seves idees
i vehicular-les fins a la concreció en start-ups i facilitar-ne
l’arribada al mercat de tecnologies disruptives.
Gestionada per Meditecnologia -empresa
del Grup Med- l’Àrea d’Innovació i
Tecnologia s’encarrega d’impulsar
iniciatives que millorin l’ecosistema
digital del col·lectiu mèdic i afavoreixin el
creixement del sector de les tecnologies
digitals. Es tracta d’una peça clau en
el desenvolupament tecnològic dels
projectes que impulsa el Col·legi,
entre ells el desenvolupament de l’app
del Col·legi, MetgesBarcelona; i la
digitalització del consentiment informat.

recerca, companyies de capital risc i
l’Administració- ha donat pas al nou
Programa d’Emprenedoria des del que es
coordinen les següents iniciatives:

Nou Programa d’Emprenedoria

— Fòrums d’Inversió Healthcare
Barcelona
Punt de trobada entre emprenedors
i inversors del sector on es poden
presentar tota mena de start-ups amb
projectes de biotecnologia, medical
devices, serveis sanitaris i tecnologies
de la informació relacionades amb la
salut en cerca de finançament privat.

Però, a banda de les àrees de
desenvolupament tecnològic, disseny
gràfic i web per a empreses i particulars,
se n’han potenciat de noves amb
l’objectiu de dinamitzar i fomentar les
iniciatives d’innovació i donar suport
als professionals i acompanyar-los en la
generació de noves idees en el sector
sanitari mitjançant: l’anàlisi d’idees i
oportunitats, afegir valor en el procés
de creació d’start-ups tecnològiques,
ajudant a l’obtenció de finançament pels
professionals innovadors.

— Jornades Ready4GrowthHealthcare
Juntament amb Barcelona
Activa, s’organitzen les jornades
Ready4Growth-Healthcare.
L’objectiu és acostar els projectes
d’alt potencial i els emprenedors
del sector de la salut als assessors i
inversors especialitzats, ajudant-los
a definir el seu projecte i a millorar
la seva estratègia per aconseguir
finançament.

Després de més de quinze anys, i gràcies
al ritme de progressió del projecte, el
Programa Metge Emprenedor -que va
néixer per apropar el món del capital risc
al món de les idees sanitàries gràcies
a diversos acords de col·laboració
amb hospitals, escoles de negocis,
trampolins tecnològics, fundacions de

— Jornades especialitzades on la
medicina interacciona amb la
tecnologia més puntera
— Graphene Connect for Biomedical
Applications. En col·laboració
amb el Graphene Flagship i l’ICN2,
l’esdeveniment ha ofert una visió

global del camí que ha de passar
una tecnologia mèdica, des de
l’etapa del laboratori, la translació
clínica i la comercialització. Diferents
representants de l’àmbit acadèmic,
industrial i mèdic han presentat la
seva perspectiva del sector, les seves
necessitats, les oportunitats i els reptes
de les tecnologies basades en grafè per
a arribar als usuaris finals (pacients o
metges).
— I Fòrum de start-ups biomèdiques.
En col·laboració amb el Col·legi
d’Enginyers, l’IBEC i Biocat es van
presentar 3 casos d’èxit, on start-ups
cofundades per professionals mèdics
i enginyers estan desenvolupant
productes disruptius.
El 2019, el Programa d’Emprenedoria ha
rebut 249 projectes nous i s’han fet 281
reunions, tant amb emprenedors com amb
actors rellevants de l’ecosistema biomèdic
català. Les iniciatives relacionades amb
les tecnologies de la informació i la
biotecnologia representen el 35 % i el 16 %
del total, respectivament. Ha augmentat el
nombre de projectes relacionats amb els
serveis sanitaris (4 %) respecte de 2018 i els
dispositius mèdics (41 %) s’ha mantingut
igual. A més, durant el 2019 s’han
organitzat les edicions 24 i 25 del Fòrum
d’Inversió Healthcare Barcelona, punt de
trobada imprescindible per a emprenedors
i inversors del sector salut.
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Firmaprofesional, proveïdora
de solucions tecnològiques a
l’àmbit europeu
Xavier Tarrés
Director general de Firmaprofesional
L’any 2019 ha significat un nou impuls en
la trajectòria de Firmaprofesional, després
d’un 2018 marcat per la redefinició de la
cartera de productes i serveis, l’actualització
de l’arquitectura de les marques per tal de
poder competir en el context internacional,
i l’ampliació de l’equip comercial, tant a
l’oficina de Madrid com a la de Barcelona.
Aquesta nova etapa s’iniciava amb l’objectiu
de centrar-nos en l’escalabilitat del nostre
negoci, mitjançant l’accés a un mercat més
gran, com és l’europeu, i a clients de gran
volum amb projectes de més complexitat.
En aquesta línia, s’ha fet un gran esforç per
potenciar el nostre programa de Partners,
que aporta clients d’alt potencial, capaços
d’emetre un alt volum de certificats digitals,
tant de persona física com de relacionats
amb l’empresa. El producte estrella per a
aquest programa de Partners és Firmacloud,
el sistema integral per a l’emissió i la
custòdia de certificats digitals qualificats de
manera autònoma, al núvol. Firmacloud és
la solució ideal per a empreses i despatxos
professionals que volen ser a l’avantguarda
de la transformació digital.
A més del 30 % d’increment de Firmacloud
durant el 2019, també vam tenir dues
grans notícies: l’adjudicació del concurs
del Colegio de Farmacéuticos de les
Canàries i la renovació de cinc anys més
amb el Consorci AOC —Administració
Oberta de Catalunya—per a l’emissió dels
certificats per a tota l’Administració pública
catalana. Només amb aquestes dues noves
adjudicacions, podem estar parlant de
l’emissió de 70 mil certificats digitals per part
de Firmaprofesional.
L’estiu de 2019 vam publicar el nou web de
Firmaprofesional i així també vam poder
potenciar el nou certificat PSD2, un servei
qualificat d’àmbit europeu, destinat als
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5,7 K

Usuaris de les oficines corporatives
de registre

425 K
Certificats vigents

11 M

Validacions diàries de certificats des dels
nostres servidors

100 M

Segells de temps servits des dels nostres
servidors a l’any

2M

Certificats d’un sol ús emesos a l’any

proveïdors de serveis de pagament en
el sector bancari i les fintech, obligats a
aplicar sistemes d’autenticació forta en les
transaccions de pagament. Firmaprofesional
va ser un dels primers prestadors que
va disposar d’aquest nou certificat amb
les seves variants QSealC i QWAC, i va
aconseguir grans entitats bancàries com a
clients i empreses rellevants dins el sector
com Eurobits Tecnologies o Fintonic.
A l’últim, voldríem assenyalar l’èxit d’un
dels nostres projectes més diferencials:
Mobilegest, el projecte de signatura al núvol
del Colegio de Gestores Administrativos
de Madrid, que amb tan sols l’any 2019, ha
sumat més d’un centenar de despatxos
professionals de Madrid que utilitzen els
seus certificats digitals des del mòbil.
Com a conclusió, podem dir que
Firmaprofesional, ha assolit perfectament
els objectius que s’havien definit inicialment
per al 2019, amb els quals podem constatar
el camí que ja s’està duent a terme per
tal de definir la nostra companyia com
una empresa proveïdora de solucions
tecnològiques dins l’àmbit europeu, amb
un enfocament clar i un equip altament
compromès per fer front als competidors
internacionals i als nous reptes de mercat
que es van configurant.

Assessorament
integral
per als metges
Som especialistes en serveis professionals d’assessorament
fiscal, laboral, societari i jurídic. Som líders en el sector mèdic.
T’acompanyem i donem les solucions necessàries perquè
desenvolupis la teva activitat amb la màxima tranquil·litat.

Assessoria
Fiscal

Assessoria
Laboral

Assessoria
Societària

Serveis
Jurídics

mediconsulting.med.es
MEDICONSULTING, S.A.U; NIF A-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d’adaptació, Full B-36.748.
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ReinvertimenlatevaVocació
El nostre benefici és teu

Som la mutualitat
dels metges, compromesa
i sense ànim de lucre.

L'asseguradora que reinverteix
els seus beneficis en tu.

900 101 130

www.med.es
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Andbank, assessors per al
seu benestar financer

A la vida, com als negocis, tenir un soci que us conegui i ajudi a créixer és la clau per
poder prosperar i assolir els millors resultats. A Andbank, banc especialista en banca
privada, som conscients que només així som capaços d’oferir solucions a la vostra
mida.
Andbank. Creixem junts.

www.andbank.es I 902 255 256
Andbank España S.A.U. és una entitat bancària registrada a Espanya amb el número 1.544

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