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La portada vol transmetre un enfocament
conceptual, dues mans que recullen, ofereixen
protecció i emmarquen una silueta de perfil.
Representa el centre de la cura dels metges
i també els col·legiats de Barcelona.

Il·lustració obra de Maria Corte, ha fet portades
i il·lustracions per a diversos diaris
de diferents països com The New York Times,
The Wall Street Journal, Corriere della Sera,
Il Sole, La Vanguardia o Diari de Tarragona.
També ha treballat en el sector editorial
per al Grupo Planeta, Ediciones del Serbal
i Orsai Ediciones, entre altres.
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Un gran equip
de professionals
i persones
Un any més, recopilem i fem balanç de tota
la feina feta i de l’activitat impulsada des del
CoMB i el Grup Med al llarg de 365 dies, de
52 setmanes, de 12 mesos… Tots ells ben
intensos, què us he d’explicar! Perquè, tal
com sospitàvem, l’any 2021 tampoc ens va
donar treva i, malauradament, ens va deixar
ben clares almenys dues coses: que encara tenim pandèmia i que aconseguir impulsar canvis al sistema sanitari costa, i molt. I
malgrat la suor i les llàgrimes, aquí teniu el
resum de tot el que des del Col·legi vam posar en marxa, tot el que vam imaginar i reivindicar, tot allò sobre el que vam reflexionar i tot allò pel que vam lluitar i continuem
lluitant. Uns cops ens n’hem sortit millor
que d’altres, però sempre hi hem posat el
cap i el cor. I el balanç, he de dir-ho, ha estat positiu. Jutgeu vosaltres mateixos revisant les pàgines i continguts següents.
Aprofito per donar públicament les gràcies per l’esforç i la dedicació a totes les persones que, des de la Junta de Govern, les
juntes comarcals, l’Assemblea de Compromissaris, les seccions col·legials i des
de la col·legiació en general ens han donat suport, han aportat propostes, idees
i crítiques i han liderat projectes. Gràcies
també als professionals i treballadors del
CoMB per tota la feina i per l’enorme implicació. I gràcies, no cal dir-ho, al conjunt de
la professió, per continuar defensant els
nostres valors, el nostre sistema sanitari
i la salut dels ciutadans malgrat les enormes dificultats.
Les dades i els articles que trobareu en
aquest informe són una prova ben evident
de l’elevat grau de compromís del Col·legi davant d’una crisi que ja la majoria hem
entès i assimilat que serà llarga i durant la
qual s’ha vist, tant a l’esfera pública com en
entorns més restringits, quines persones i

institucions són capaces d’assumir el compromís de posar sobre la taula i de liderar
transformacions necessàries en temps difícils. En el cas del CoMB, el nostre compromís és amb els col·legiats i també amb els
ciutadans i ve definit per l’esperit constructiu i, alhora, crític; per la voluntat de pensar
alternatives i de construir lideratges, per les
ganes de fer propostes i d’aportar solucions
a problemes concrets.

El balanç que faig de l’actuació i funcionament de la nostra institució és molt positiu. Aquest Informe Anual 2021 dona fe
d’aquesta memòria de l’activitat realitzada
i dels valors que l’han inspirat. Espero que
la seva lectura vagi més enllà de l’interès
informatiu i ajudi a solidificar i a millorar la
seva raó de ser.

Som un equip de professionals però, sobretot, som un gran equip de persones. A
mitjan 2021, vam estrenar nova Junta de
Govern, resultat de les eleccions convocades al juliol. De nou, reitero la satisfacció i l’orgull de presidir aquesta Junta que,
com l’anterior, està formada per professionals de gran vàlua, que no han dubtat a
fer aquesta passa endavant en uns moments adversos, en què l’esgotament i la
desmotivació guanyen terreny. I, evidentment, un agraïment immens als companys
i companyes que ens van acompanyar fins
al juliol a l’anterior Junta i que van formar
part de l’equip que, amb dedicació i coratge, vam entomar l’esclat d’aquesta pandèmia. Records, debats i vivències que quedaran per sempre.
Els metges i metgesses –juntament amb
la resta de professionals sanitaris– sabem
millor que ningú que, en la situació actual i amb tot el que venim arrossegant, no
és gens fàcil mantenir el compromís. I no
diguem ja la il·lusió. Els obstacles per tirar
endavant els canvis necessaris i sobradament identificats són tants que resulta esgotador. Amb tot, el Col·legi ha demostrat
que és una institució sòlida, que es manté
i es consolida com a referent, pels seus posicionaments i per les seves accions, fins i
tot a la resta de l’Estat, més enllà del nostre àmbit d’acció.

JAUME PADRÓS SELMA
PRESIDENT DEL COL·LEGI
DE METGES DE BARCELONA
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ELECCIONS
COL·LEGIALS 2021

El CoMB renova la

Junta
de
Govern
i l’Assemblea de Compromissaris
a candidatura “Padrós 2021. Professionalisme” va ser declarada
guanyadora en les eleccions a la
Junta de Govern i a delegats de
l’Assemblea de Compromissaris
del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB).
La nova Junta de Govern, presidida per
Jaume Padrós, ha renovat gairebé la meitat dels seus membres i té com a objectiu reforçar el projecte engegat per l’anterior equip.

ament per 10 dones i 10 homes, s’ha constituït amb la voluntat que sigui un equip el
màxim de representatiu possible de la professió, la qual cosa ha de permetre conèixer i analitzar des de diferents perspectives
la situació dels professionals i del món sanitari. Així mateix, la composició dels 300
membres de l’Assemblea de Compromissaris també reflecteixen la diversitat d’àmbits professionals que integren la professió mèdica.

La Junta Electoral, presidida per Jaume
Roigé Solé, va declarar guanyadora la candidatura de Jaume Padrós en ser l’única
presentada dins del termini establert i un
cop verificat el compliment de les condicions d’elegibilitat dels candidats i la resta de requisits, tal com estableixen els Estatuts del CoMB.

La candidatura va rebre el suport de 1.200
col·legiats i col·legiades que es van adherir
al projecte encapçalat per Jaume Padrós.
La nova Junta de Govern assumeix un programa amb prop de cent propostes concretes generades des de la mateixa professió. El programa planteja la defensa del model sanitari català, universal i equitatiu, i per
garantir-ne la solidesa, reivindica l’aportació pressupostària de 5.000 milions d’euros addicionals en els propers 5 anys i el
desenvolupament de les 30 mesures per
enfortir el sistema públic de salut plantejades al Govern per un comitè d’experts
l’any 2020.

L

Els vint metges i metgesses que integren la
Junta de Govern per al període 2021-2025
provenen de diferents àmbits assistencials (primària, hospitalària, sociosanitària i
salut mental) i exerceixen en diversos centres i entorns. La Junta, integrada paritàri-

Primera Assemblea de Compromissaris, en format presencial i virtual, celebrada el 28 d’octubre de 2021.

Programa de govern
Els eixos principals del programa d’actuació
de la Junta de Govern per al període 20212025 es centren en la defensa i la protecció dels professionals i la transformació del sistema sanitari i es concreten en
tres àmbits:
Reivindicació i actualització del contracte social entre pacients, metges i
institucions.
Millora de les condicions laborals i professionals dels metges i metgesses. Es
proposen millores estructurals organitzatives i retributives des del professionalisme i
el lideratge mèdic i amb el necessari increment de recursos.
Dignificació de l’exercici i promoció de
la cura psicoemocional dels metges i les
metgesses.
Aquests àmbits es desenvolupen en les següents línies d’actuació:
1. Millora del sistema sanitari. Defensant l’adequada dotació pressupostària de l’atenció primària, la salut pública, l’atenció sociosanitària i la salut
mental. La modernització hospitalària
i l’impuls de l’Observatori de la Professió Mèdica.
2. Defensa del professionalisme, del
reconeixement professional i de la
seguretat en l’exercici. Potenciació
del model de Responsabilitat Civil Professional, del coneixement del Codi de
Deontologia, de la seguretat clínica i
del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica del CoMB. Reivindicació d’unes condicions laborals i professionals dignes a
tot el sistema sanitari i d’uns honoraris
justos per als metges que exerceixen al
sector privat.
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ació d’una àrea d’atenció específica per
a metges joves, voluntariat amb un Banc
d’hores de professionals, etc.

3. Col·laboració amb les organitzacions
mèdiques i científiques i enfortiment
de la posició del CoMB com a referent
de la professió.
4. Lideratge clínic i professional en l’àmbit assistencial i organitzatiu.
5. Impuls dels serveis als metges i a les
seves famílies. Fundació Galatea, Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt
(PAIMM), Programa de Protecció Social
(PPS), programa de suport a la segona
víctima, Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM), Unitat d’Atenció
Col·legial de síndrome COVID persistent,
Servei d’Ocupació, suport a les accions
socioculturals dels metges sèniors, cre-

6. Impuls del servei a la societat. Promoció de la salut en tots els àmbits, compromís amb l’emergència climàtica i impuls a la cooperació internacional.
7. Desenvolupament de la formació
professional, innovació, desenvolupament i recerca. Mitjançant l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge
(IFMiL), de la Càtedra de Responsabilitat Professional i Medicina Legal,
de Web Mèdic Acreditat. Incentivació
de l’emprenedoria i de l’acreditació de
la formació. Suport als estudiants de

medicina i interacció amb el món universitari.
8. Al servei de la professió i dels ciutadans.
El Col·legi s’ha de mantenir com a institució
independent d’interessos econòmics, polítics i de qualsevol tipus. Ha de garantir la
transparència i el rendiment de comptes.
Així com el manteniment de la vocació de
servei del Grup Med i la consolidació del
model empresarial del CoMB, que mitjançant els seus serveis de qualitat assegura
recursos econòmics per al Col·legi.
9. Intensificació de les eines de participació dels metges i les metgesses en
la institució i sobre temes professionals.

Junta de Govern del CoMB

President
Jaume
Padrós Selma

Vicepresidenta
Elvira
Bisbe i Vives

Vicepresident
Jaume
Sellarès i Sallas

Secretari
Gustavo A.
Tolchinsky Wiesen

Vicesecretària
Sònia
Miravet Jiménez

Tresorer
Lluís
Esteve i Balagué

Vocal
Mireia
Puig Campmany

Vocal
Antoni
Trilla Garcia

Vocal
Mónica
Povedano Panadès

Vocal
Anna
Olivé Torralba

Vocal
Ramon
Vilallonga Puy

Vocal
Robert
Güerri Fernández

Vocal
Maria Beatriu
Bilbeny de Fortuny

Vocal
Jordi
Aligué Capsada

Vocal
Rosa
Calvo Escalona

Vocal
Anna
Carreres Molas

Vocal
Iolanda
Jordan Garcia

Vocal
Oriol
Mirallas Viñas

Vocal
Elisenda
Florensa Claramunt

Vocal
Ferran
Fillat Gomà
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Al servei *
de la professió
i la societat
*Defensem i representem els interessos
de més de 37.000 metges i metgesses
i els donem suport al llarg de la seva
carrera professional amb lideratge,
voluntat de servei, compromís i dedicació.

Conﬁança

*

Responsabilitat

*

Eﬁcàcia
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ACTIVITAT
COL·LEGIAL

10 26

ACTIVITAT
DEL COL·LEGI
A COP D’ULL

COVID-19

20 36 64

DEMOGRAFIA
COL·LEGIAL

MÓN
PROFESSIONAL
I SANITARI

CULTURA
I SOCIETAT

22 43 68
COMPTES
COL·LEGIALS

SERVEIS
COL·LEGIALS

JUNTES
COMARCALS

24 58 70

CONTROL
DE L’EXERCICI I
DEONTOLOGIA

INNOVACIÓ
TECNOLOGIA I
COMUNICACIÓ

SECCIONS
COL·LEGIALS
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Resum de l'any
COL·LEGIATS

37.779
ATENCIÓ AL
COL·LEGIAT

7.791

Certificats col·legials
i legalitzacions

30

Autorització de
consultes mèdiques

SECCIONS
COL·LEGIALS

32

Seccions Col·legials

15.038
Col·legiats inscrits

RESPONSABILITAT CIVIL

26.469
Metges col·legiats assegurats

SERVEIS JURÍDICS

4.246
Consultes ateses

Dones

20.256 53,6 %
Homes

17.523 46,4 %
PROTECCIÓ SOCIAL
I DE LA SALUT DEL METGE

1.910

Persones ateses pel Programa
de Protecció Social (PPS)

423

Primeres visites del PAIMM

BORSA DE TREBALL

ORGANITZACIÓ D’ACTES

Ofertes gestionades

Actes professionals
i col·legials

1.898

4.249
Metges inscrits

85
41

Activitats culturals

COMUNICACIÓ

20.327 15.006 42.569
Seguidors a Twitter

Xifres a 31 de desembre de 2021

Descàrregues app acumulades

Visualitzacions a YouTube
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en xifres
ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

40.801

24.381

16.420

18.505

2.893

2.029

869

7.848

Total gestions

Orientació Professional
i Jubilació

Gestions no presencials

Gestions presencials

Baixes col·legiació

Altes col·legiació
+ reingressos

Professionals atesos pel Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)

10.667

1.841 1.472
Alumnes matriculats

76

Visites de seguiment PAIMM

86

Assessorament valoració
actes mèdics

Activitats formatives
acreditades pel Servei
de la Formació Mèdica
Continuada

Cursos

MEDICINA PRIVADA
Orientació professional
per dedicar-se a la
medicina privada

Carnets col·legials /
Certificats digitals

PROGRAMA
DE FORMACIÓ

1.811

29

Persones ateses

WMA

131

Assessorament activitat
privada (autònoms,
contractes, etc.)

27

508

Assessorament
COVID-19 (factures,
receptes, protecció,
ajuts, test, vacunació)

333

Webs gestionats per
Web Mèdica Acreditada

Oficina d’Informació al
Ciutadà sobre mútues

2,6 7.095 58
Milions de pàgines
vistes al web

Aparicions del Col·legi en mitjans
de comunicació

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

21 de gener

Comunicat del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya davant la
imminent aprovació de la Llei de
l’eutanàsia.

Vídeo
#RaonsperVacunarme
dels col·legis
professionals de
l’àmbit de la salut de
Catalunya per promoure
la vacunació contra la
COVID-19.

Principals
documents
i treballs
publicats el

4 de febrer
Comunicat del Consell
de Col·legis de Metges de
Catalunya davant de la
celebració de la jornada
electoral per escollir el
Parlament de Catalunya
en context de pandèmia.

2021
15 de febrer
Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
“COVID-19: Com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud
d’informe d’exempció de l’ús de mascareta”.
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17 de febrer

16 de març

Manifest del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya “Vacunes: bé
públic universal” per demanar una
distribució global equitativa de les
vacunes contra la COVID-19.

Document de Posició
de la Comissió de
Deontologia del Consell
de Col·legis de Metges
de Catalunya “El metge
davant l’estratègia i el
programa de vacunació
enfront de la COVID-19”.

24 de febrer
Informe del Grup Col·laboratiu
Interdisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 “Què sabem
sobre la immunitat del SARS-CoV-2.
Implicacions per a la salut pública”.

10 de març
Comunicat del Grup Col·laboratiu
Interdisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 sobre
l’estratègia de vacunació a Catalunya.
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13 de maig

22 de juny

Comunicat del Grup Col·laboratiu
Interdisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 “Alternatives de
vacunació per a les persones de menys
de 60 anys que ja van rebre una primera
dosi de la vacuna Astra-Zeneca".

Informe del Grup
Col·laboratiu
Interdisciplinari per al
Seguiment Científic de
la COVID-19 “Síndrome
de COVID postaguda
(PACS): Definició,
impacte i maneig”.

28 de juliol
Comunicat conjunt de
la Societat Catalana
d’Obstetrícia i
Ginecologia i el Consell
de Col·legis de Metges
de Catalunya sobre la
“violència obstètrica”.

12 d’agost

17 d’agost

Comunicat del Grup Col·laboratiu
Interdisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 sobre
l’estratègia de vacunació d’adolescents
a Catalunya.

Comunicat de la Junta
de Govern del CoMB
davant de l’ofensiva
taliban a l’Afganistan.
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27 d’agost

16 de setembre

Document de Posició del
Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya i
l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i
Balears a propòsit de
l’autorització judicial de
tractament compassiu
amb ozonoteràpia a un
pacient infectat per
SARS-CoV-2.

Comunicat del Grup Col·laboratiu
Interdisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 sobre la tercera
dosi de les vacunes COVID-19.

7 d’octubre
Document del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya “La salut del
planeta, la nostra salut”.

1 de novembre

11 de novembre

Quaderns de la Bona
Praxi sobre
"Telemedicina. Com i
quan utilitzar-la en la
pràctica assistencial".

Document de Posició del Col·legi de
Metges de Barcelona “La salut i el
cànnabis”.
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Resum

activitats
de
i actes l'any
d'
21/01

11/03

24/02

26/04 a 07/05

27/04

01/06
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01

Gener
12/01 Concert de piano,
a càrrec de Rafel Salinas,
professor de l’Escola
Superior de Música de
Catalunya (ESMUC). Activitat
Sociocultural.
19/01 Cinema Brotes
de pasión. Activitat
Sociocultural.
20/01 Webinar “Vacunació
COVID-19 als professionals
sanitaris: on som?”.
20/01 Conferència
“Involució senil.
Transhumanisme”. Activitat
Sociocultural.
21/01 Vídeo
#RaonsperVacunarme
amb una crida a tots els
professionals de la salut
perquè es vacunin.

02

Febrer

03

Març

04

Abril

01/02 Conferència
“Canviem!”, a càrrec d’Enric
Bastardas. Bages.

02/03 Concert a càrrec
de Rafael Salinas. Activitat
Sociocultural.

06/04 Concert de piano a
càrrec de Gennady Dyukenka.
Activitat Sociocultural.

02/02 Concert organitzat
per Rafael Salinas. Activitat
Sociocultural.

03/03 Webinar
“La vacunació contra la
COVID-19 a Israel: estratègia,
implementació i impacte.”
CoMB i ISGlobal.

13/04 Conferència
“Importància de Mozart en
l’òpera (1a part)”. Activitat
Sociocultural.

09/02 Cinema Llegaron
a Cordura. Activitat
Sociocultural.
11/02 FAQ's en Acreditació
- Sol·licitud d’acreditació:
procediment administratiu.
SAFMC.
16/02 Conferència
“Metges, cirurgians i
barbers. Una breu història
de la medicina”. Activitat
Sociocultural.
17/02 Conferència
“Anècdotes de la Facultat de
Medicina de l’UB”. Activitat
Sociocultural.
23/02 Conferència
“Les òperes de Gaetano
Donizetti (4a part)”. Activitat
Sociocultural.
24/02 Presentació del
segon informe del Grup
Col·laboratiu Multidisciplinari
per al Seguiment Científic de
la COVID-19. CoMB i ISGlobal.

09/03 Cinema Con
faldas y a lo loco. Activitat
Sociocultural.
11/03 Webinar
“Impacte de l’estratègia
vacunal contra la COVID-19 al
Regne Unit”. CoMB i ISGlobal.
11/03 Webinar “La
pandèmia COVID-19: Lliçons
apreses d’una crisi sense
precedents”. CoMB i AUCer.
16/03 Conferència “Les
relacions entre Robert R.
Macintosh i l’anestèsia
espanyola”. Activitat
Sociocultural.
23 i 24/03 Webinar “La
preparació a la jubilació. PPS”.
23/03 Conferència
“Introducció al cant barroc”.
Activitat Sociocultural.
24/03 28è Fòrum
d’Inversió Healthcare
Barcelona.
25/03 Creació comissió
consultiva del Consell de
Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) sobre
l’aplicació de la llei de
l’eutanàsia.

15/04 Webinar
“Reivindicació de Jaume
Ferran, un científic no prou
valorat a Catalunya”.
20/04 Cinema
Pan, amor y fantasía.
Activitat Sociocultural.
21/04 Conferència
“Descobrint cinc jardins
singulars de Catalunya”.
Activitat Sociocultural.
22/04 Conferència de
Juan Ródenas Cerdá en “El
nostre dia del llibre”. Activitat
Sociocultural.
26/04 a 07/05
Webinar
10a Jornada d'Orientació per
als Futurs MIR. Edició en línia.
27/04 Conferència
“La verdadera historia (o no)
de la nefrologia”. Activitat
Sociocultural.
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15/07

05

Maig
04/05 Concert de piano
organitzat per Rafael Salinas.
Activitat Sociocultural.
11/05 Conferència
“Consciència i mort”. Activitat
Sociocultural.
18/05 Conferència
“Gaudí i la felicitat”. Activitat
Sociocultural.
18/05 Cicle d'experiències
en Lideratge. Experiència
en lideratge en l’entorn
residencial. IFMiL.
19/05 Conferència
“La Santa Inquisició i
els metges”. Activitat
Sociocultural.
25/05 Conferència
“Michelangelo Buonarroti:
l’esclatant lluminositat
d’una obra que no deixava
entreveure (1a Part)”. Activitat
Sociocultural.

28/09

06

07

Juny
01/06 Cicle d’experiències
en lideratge. Seminari de
treball: “El món residencial
des d’una visió compartida”.
IFMiL.
01/06 Concert del Dúo del
Mar a càrrec de Marta Robles
i Ekaterina Zaytseva. Activitat
Sociocultural.
08/06 Cinema Aquella
noche en Río. Activitat
Sociocultural.
09/06 Conferència
“Medicina i religió en les
antigues cultures”. Activitat
Sociocultural.
10/06 Debat “Les vacunes:
dels anys del doctor Ferran a
la COVID-19”.
15/06 Conferència
“Meditació i vida després de la
vida”. Activitat Sociocultural.
15/06 Sessió Vacunació
COVID-19 - Últimes novetats,
a càrrec del doctor Antoni
Trilla. Junta Comarcal del
Bages.

Juliol
17/06 Sessió de Cloenda
del 55è Curs Acadèmic
(2020-2021). Junta Comarcal
del Vallès Occidental.
19/06 Concert benèfic
de la coral del CoMB i de
l’Hospital de Sant Pau. Sant
Cugat del Vallès.
22/06 Presentació de
l’informe: Síndrome de COVID
postaguda: Definició, impacte
i gestió. CoMB i ISGlobal.
22/06 Conferència
“Michelangelo Buonarroti:
l’esclatant lluminositat
d’una obra que no deixava
entreveure (2a Part)”.
Activitat Sociocultural.
30/06 Convocatòria
eleccions al Col·legi de
Metges de Barcelona.

01/07 Renovació del web i
del Twitter del CCMC.
15/07 Webinar Benvinguda
als nous col·legiats MIR 2021.
29/07 Declarada
guanyadora a la Junta
del CoMB la candidatura
encapçalada per Jaume
Padrós.
30/07 Constitució de les
noves juntes comarcals del
CoMB.

09

Setembre
17/09 Postgrau de
lideratge de l’IFMiL sobre visió
estratègica, habilitats i valors
per al lideratge.
28/09 Segona edició de
l’E-Health Investment Forum
Barcelona.
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20/10

10

Octubre
05/10 Concert de la coral
del CoMB i de l’Hospital de
Sant Pau en homenatge
als companys morts per
la COVID-19. Activitat
Sociocultural.
07/10 Sessió Inaugural del
56è Curs Acadèmic (20212022). Junta Comarcal del
Vallès Occidental.
16/10 Homenatge al doctor
Jaume Ferran i Clua a la
ciutat de Tortosa.
16/10 14a Nit de la
Professió. Un retrobament
dels professionals de la salut.
Junta Comarcal de l’Anoia.
19/10 Cinema La dolce vita
(1960). Activitat Sociocultural.
20/10 Conferència “La
gran obra religiosa de Bach”.
Activitat Sociocultural.
20/10 Exposició sobre
el doctor Ferran “La mirada
microscòpica. Una vida al
laboratori”.
26/10 Teatre Petició de mà
d’Anton Txèkhov. Activitat
Sociocultural.
27/10 Conferència a càrrec
del doctor Pim van Lommel
sobre “Consciousness
beyond Life”. Secció de
Metges Sèniors.

11/11

11

12

Novembre
02/11 Concert “Al voltant
del filòsof Walter Benjamin”.
Àrea Sociocultural.
03/11 Acte en record
dels companys i companyes
morts durant el 2021.
07/11 Concert de la Coral
del CoMB i de l’Hospital
de Sant Pau a la missa del
Monestir de les Germanes
Dominiques de Sant Cugat.
09/11 Conferència “Su
majestad el Tango”. Activitat
Sociocultural.
10/11 Visita guiada
per a metges sèniors per
l’Exposició Universal del
1888. Activitat Sociocultural.
11/11 Debat sobre
l’aplicació de la Llei de
regulació de l’eutanàsia
des de la vessant ètica i
assistencial. Manresa.
12/11 Lliurament de
Beques i premis en la
Festivitat de Sant Cosme
i Sant Damià 2021. Junta
Comarcal d’Osona.
16/11 Conferència “La
gestió de les finances
personals a l’etapa sènior”.
Activitat Sociocultural.

Desembre
18/11 Lliurament del Premi
Joan Costa i Roma 2021.
Junta Comarcal del Vallès
Occidental.
19/11 Lliurament de la 4a
edició del Premi Doctora
Gueraula de Codines 2021.
Junta Comarcal de l’Alt
Penedès.
23/11 Conferència “Envellir
de manera saludable”.
Activitat Sociocultural.
24/11 Conferència
“Varietats de les llengües”.
Activitat Sociocultural.
25/11 Creació d’una
unitat d’atenció integral a
les metgesses víctimes de
violència masclista.
26/11 Lliurament de
Premis i Beques de la Vigília
de Sant Lluc 2021. Junta
Comarcal del Bages.
30/11 Conferència “Me
sigue doliendo pero ya
no me importa”. Activitat
Sociocultural.

01/12 Constitució
de la nova Comissió de
Deontologia del CoMB.
01/12 Visita per a metges
sèniors a l’exposició d’art
romànic del MNAC. Activitat
Sociocultural.
02/12 Conveni de la
Fundació Galatea i el
Departament de Salut per
seguir garantint el suport
emocional als professionals
de la salut.
02/12 Sessió informativa
“El CoMB t’ajuda. Coneixem
els serveis del CoMB”. Junta
Comarcal del Berguedà.
09/12 Concert de Joves
talents del piano català.
Activitat Sociocultural.
09/12 Presentació
del llibre “La contribució
dels metges catalans a la
medicina: una visió històrica a
través dels epònims”. Vic.
14/12 Conferència “Poesia
i periodisme, dues visions
de la realitat”. Activitat
Sociocultural.
15/12 Conferència
“L’operació de cesària abans i
ara”. Activitat Sociocultural.
21/12 Cinema Valor de ley
(1969). Activitat Sociocultural.
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2021

Mireia Puig
Vocal de la Junta de
Govern
Marc Soler
Director general
corporatiu

na de les principals preocupacions del Col·
legi de Metges de Barcelona (COMB) pel que
fa a la demografia mèdica és que en l’ho·
ritzó dels propers cinc anys el sistema sa·
nitari haurà de fer front al repte de la jubi·
lació d’un volum molt important de metges actual·
ment en actiu. La previsió és que fins al 2026 es jubi·
laran el 20 % de tots els metges en actiu. A finals dels
anys setanta es van ampliar les places universitàries
de medicina en arribar-hi les generacions del baby
boom, les mateixes que en els propers anys s’aniran
jubilant. La franja d’edat en què hi ha més metges
és la dels que ara tenen entre 60 i 64 anys. Per co·
brir les jubilacions que vindran, actualment no s’es·
tan formant prou metges. A la falta de metges que

U

37.779
COL·LEGIATS EL 2021

Mitjana d’edat

poden provocar les jubilacions massives, s’hi afe·
geix un problema que s’està detectant des de fa un
temps: és la falta de metges en algunes especialitats
i també en alguns territoris. On hi ha més necessitat
és, per exemple, en metges de família, anestesistes i
professionals per a les urgències.
Pel que fa a les possibles solucions, fa temps que el
Col·legi alerta que cal ampliar les places universitàries. Per això, cal valorar positivament que es creés la
Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Univer·
sitat Central de Catalunya el curs 2017-2018. A mig
termini, caldria ampliar, incentivar i fer més atracti·
ves, les places de metges interns residents (MIR) per
fer front a la davallada d’algunes especialitats.

46 55

Total

85 anys o més

78

589

667

80 a 84 anys

73

445

518

75 a 79 anys

265

880

1.145

70 a 74 anys

641

1.413

2.054

Dones

Homes

65 a 69 anys

1.408

2.188

3.596

20.256

17.523

60 a 64 anys

2.243

2.633

4.876

55 a 59 anys

1.584

1.463

3.047

50 a 54 anys

1.872

1.353

3.225

45 a 49 anys

2.111

1.225

3.336

40 a 44 anys

2.397

1.349

3.746

35 a 39 anys

2.538

1.341

3.879

30 a 34 anys

2.747

1.457

4.204

menys de 30 anys

2.299

1.187

3.486

DH
53,6 %

46,4 %

36.653
COL·LEGIATS EL 2020

35.646
COL·LEGIATS EL 2019

34.556
COL·LEGIATS EL 2018
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Augment dels metges col·legiats
El Col·legi de Metges de Barcelona tanca el
2021 amb 37.779 metges, un 3 % més que
el 2020. La mitjana d’edat se situa en 50,5
anys (46,6 en metgesses i 55,1 en metges)
i les dones representen el 53,6 % del cens.
La piràmide demogràfica col·legial indica que
les metgesses de 30 a 34 anys són el grup
més nombrós (7,3 % del total), per davant
dels metges col·legiats de 60 a 65 anys (7 %
del cens). Això sí, el nombre de col·legiats
amb 65 anys o més segueix augmentant.
Malgrat que la piràmide mostra percentat·
ges similars entre el cens de metges que te·
nen entre 55 i 64 anys (21 % del total) i la fran·
ja dels que en tenen de 30 a 39 (21,4 %), cal
puntualitzar que es produeix un desequilibri
important pel que fa al percentatge de pro·
fessionals amb especialitat. Això posa en risc
el relleu generacional pel que fa al perfil de
professionals que està demandant el sistema
de salut. Entre els metges de 55 a 64 anys, el
71 % són especialistes, mentre que aquesta
proporció baixa fins al 56 % en la franja de 30
a 39 (alguns, cal dir-ho, encara estan finalit·
zant la formació MIR). Aquest desequilibri és
la gran amenaça al relleu generacional que

tant necessita el sistema, davant la concen·
tració de jubilacions dels metges de l’ano·
menada generació boomer, ja que el sistema
necessita metges especialistes. És, per tant,
una qüestió quantitativa, però, sobretot, qua·
litativa. Cal remarcar, a més, la importància
que té la formació especialitzada per tal que
els metges puguin accedir al desenvolupa·
ment d’una carrera professional de qualitat,
tant en l’àmbit públic com privat.

RESTA D’ESPANYA

Es recuperen algunes tendències que s’havi·
en modificat durant l’any 2020, fruit de la si·
tuació pandèmica de la COVID-19. Les altes
de metges nascuts a Catalunya disminuei·
xen, després del gran augment de l’any an·
terior arran del procés de col·legiació exprés
motivat per la pandèmia. També s’ha recu·
perat una mobilitat que recorda més els anys
prepandèmia. Les altes col·legials que se·
gueixen augmentant són, sobretot, de met·

37.779

ESTRANGER

47 %
39 %

34 %
36 %
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41 %
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ALTES COL·LEGIALS SEGONS
TIPOLOGIA: MIR, NO MIR I REINGRÉS
MIR

52 %

NO MIR

48 %

32 %
16 %

2016

38 %
14 %

2017

Totes les dades han estat recollides i ana·
litzades pel Gabinet d'Estudis Col·legials.

TOTAL COL·LEGIATS 2021

ESTRANGERS FORMATS EN ZONA COMUNITÀRIA
ESTRANGERS FORMATS EN ZONA EXTRACOMUNITÀRIA

43 %

En el cas de les baixes, el trasllat de provín·
cia continua sent el primer motiu de baixa,
tot i que disminueix respecte al 2020, per
la col·legiació exprés, i augmenta respec·
te al 2019. Alguns dels principals aspec·
tes esmentats i que són clau en la demo·
grafia mèdica del present i del futur immedi·
at han estat tractats darrerament en diver·
sos articles elaborats per l’equip del CoMB:
– Soler i Fábregas M, et al. La demografía médica en Barcelona: atender a los retos del futuro. Med Clin (Barc). 2018. https://
doi.org/10.1016/j.medcli.2018.10.031
– Soler-Fábregas M, et al. Análisis de la jubilación médica en Barcelona. ¿Cansados
de ejercer? Med Clin (Barc). 2020. https://
doi.org/10.1016/j.medcli.2019.12.003
– M. Soler i Fábregas, B. Camps i Fondevila, G.
Serratusell i Miró et al., El inestable equilibrio
de la demografía médica en Barcelona (20062020). La migración de médicos egresados
en países extracomunitarios, Med Clin (Barc).
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2022.04.012

En aquest sentit, el nombre total de metges
en formació especialitzada creix un 6 % res·
pecte el 2020 a causa de l’augment de pla·
ces MIR, i el 2021 acaba amb prop de 3.700
metges que fan una especialització mèdi·
ca a la província de Barcelona. En total, 970
metges van iniciar la formació MIR.

EVOLUCIÓ DE LES
NOVES COL·LEGIACIONS SEGONS
LLOC DE NAIXEMENT
CATALUNYA

ges formats en països extracomunitaris. Mai
abans s’havien fet tants procediments d’alta.

Catalunya

Resta d’Espanya

Estranger

21.977 7.081 8.721
58,2 %

18,7 %

23,1 %

ZONES DE PROCEDÈNCIA

7.047

Amèrica Llatina
i Carib 80,8 %

1.193 221

Europa
13,7 %

Orient
Mitjà 2,5 %

146 114
Àfrica 1,7 %

Altres 1,3 %

REINGRÉS

45 %

46 %

46 %

43 %

43 %

44 %

13 %

2018

11 %

10 %

2019

2020

48 %

40 %
12 %

2021

PAÏSOS D'ORIGEN MÉS FREQÜENT

1.275 1.166
Veneçuela

Argentina

832 604
Perú

Cuba

1.001
Colòmbia
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Un pressupost
enfocat a
donar resposta a les

necessitats
crisi
sorgides de la

de la
pandèmia

Lluís Esteve
Tresorer del CoMB

’elaboració del pressupost 2021 va tenir molt
presents les circumstàncies especials i excepcionals viscudes durant el 2020 i la incertesa de quina seria l’evolució de la pandèmia
durant l’exercici 2021. En conseqüència, el
pressupost es va elaborar sota la premissa de mantenir i reforçar, si calgués, els dispositius per donar servei i suport als col·legiats endegats durant l’exercici
2020. Aquests s'han centrat en tres eixos principals:
l’assessorament professional, el servei juridicolaboral
especialitzat i el suport emocional. A més, s'han establert tot un seguit de mesures de caire econòmic, com
la reducció de quotes col·legials extraordinàries, per
cessament temporal de l’exercici professional o per la
disminució significativa de la facturació per l’activitat
professional. En el decurs de l’exercici 2021, es preveia

L

El pressupost col·legial de 2021 s’ha
centrat en l’accent social, solidari
i professional i en el suport a les
necessitats sorgides de la pandèmia

una progressiva normalització de l’activitat presencial
a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i les
seves delegacions que no s’ha produït completament.
La resta del pressupost ha refermat les prioritats de
la Junta de Govern, centrades en el seu marcat accent social, solidari i professional. En el vessant social, s'ha mantingut l’esforç en un seguit d’iniciatives
que es porten a terme gràcies a la solidaritat de tots
el col·legiats, com són:
 L’abordatge dels problemes de salut dels metges a través del Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM), que assisteix els metges amb malalties
mentals o addiccions, la promoció de l’exercici professional saludable i el programa Ajuda un company/
deixa't ajudar.
 La promoció del benestar i la qualitat de vida dels
metges i llurs famílies a través del Programa de Protecció Social (PPS), que inclou una àmplia cartera de
prestacions d’atenció social i a la dependència, conciliació de la vida professional i personal, activitats
formatives i ajuts per a vídues/vidus, orfes i defunció.
 Les bonificacions i exempcions de la quota col·legial als metges joves, en situació de precarietat laboral,
als expatriats en activitats de cooperació, per mater-
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nitat/paternitat, per incapacitat temporal de durada
superior a 90 dies, en atur, per jubilació i honorífics.
En l’àmbit professional, cal destacar l’impuls decidit de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), un instrument coordinat amb la resta de col·legis de metges de Catalunya, que té l’objectiu de ser
una eina de formació mèdica continuada de qualitat,
imprescindible perquè metges i metgesses exerceixin la medicina amb els valors del professionalisme.
L’IFMiL, així mateix, posa l’accent en la formació en
lideratge i la promoció de la salut de les persones i la
comunitat, per poder liderar els canvis que el sistema de salut necessita al nostre país, en consonància
amb les propostes fetes pels metges.
Finalment, volem recordar que el Col·legi té dotada
una provisió per cobrir la multa que l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va imposar per import
de 850.000 € —resolució expedient 85/2016 comunicada en l’exercici 2019—. El motiu de l’expedient i
la multa fou la publicació al web del CoMB —a l’espai
d’assegurança lliure— del llistat d’honoraris professionals orientatius per al sector d’assegurança lliure. El
CoMB considera fora de tota lògica i proporció aquesta multa per una actuació que entén emmarcada en
la llibertat d’opinió i expressió i la defensa dels metges enfront de l’abús i la precarietat. En conseqüència, ha recorregut aquesta multa davant el Tribunal
del Contenciós Administratiu (TCA). En tot cas, i atenent a un criteri de prudència comptable, i malgrat
el recurs que el Col·legi ha interposat contra la resolució —recurs núm. 129/2019 davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya— que ha estat estimat parcialment,
aquesta resolució ha estat novament impugnada per
l’ACCO amb data 1 de febrer de 2022, mitjançant un
recurs de cassació.
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INGRESSOS DEL COL·LEGI
EXERCICI 2021
22 %

6%
72 %

Ingressos quotes
Ingressos per serveis més vendes
Ingressos Grup Med

DESPESES DEL COL·LEGI
EXERCICI 2021

En resum, la present liquidació del pressupost s’ha
executat condicionada per la situació viscuda durant l’any 2021 a causa de la COVID-19 i ha mirat de
conciliar les conseqüències i les necessitats derivades d’aquests fets extraordinaris amb els compromisos assumits per la Junta de Govern i amb la voluntat
de protegir els col·legiats més vulnerables o amb dificultats econòmiques, per malaltia o precarietat laboral mitjançant la solidaritat dels seus companys.

Els comptes s'enfoquen en tres eixos
principals: el servei d'assessorament
professional, el juridicolaboral
i el suport emocional

Altres

10 %
29 %
22 %

Arrendaments i cànons 5 %
Relacions institucionals 4 %
Treballs externs 4 %
Reparació i conservació 3 %
Subministraments i altres serveis 3 %
Compres, subvencions i aportacions/
primes d'assegurances 2 %
Publicacions 1 %

39 %

Massa salarial i professionals
Despesa social
Participació quotes OMC, comissions i impostos/IVA
Altres
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CONTROL DE L’EXERCICI
I DEONTOLOGIA

Es constitueix la nova Comissió de

Deontologia

del CoMB

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

n el decurs de l’any 2021, la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha celebrat un total de sis reunions ordinàries. Quatre d’aquestes reunions
han estat per via telemàtica, a causa de la
pandèmia de COVID-19, mentre que a les dues darreres s’ha reiniciat la presencialitat de manera opcional. Al tercer trimestre de l’any, en coincidir amb
el procés electoral, s’han fet només dues reunions:
durant aquest període la nova Junta de Govern del
CoMB ha pres possessió dels seus càrrecs i s’ha proposat la composició de la nova Comissió de Deontologia, que havia estat aprovada per part de l’Assemblea de Compromissaris del 28 d’octubre. La nova Comissió va quedar constituïda per 29 membres, 16 dels
quals formaven part de la Comissió anterior, d’acord
amb els estatuts del Col·legi.

E

La Comissió ha debatut sobre vuit temes relacionats
amb la bioètica i la deontologia, arran de consultes
rebudes, de notícies a la premsa, de casos coneguts
o bé a iniciativa dels mateixos membres de la Comissió. S’ha debatut i informat la Junta de Govern del
CoMB sobre quatre expedients disciplinaris i la corresponent proposta de resolució.

Comissió de Deontologia del CoMB.

Comissió consultiva sobre l’aplicació
de la llei de l’eutanàsia
Així mateix, membres de la Comissió han participat
durant aquest any en debats públics a diversos programes de TV i en diferents debats virtuals (webinar) arran de l’aprovació per part del Congrés dels Diputats de la llei reguladora de la eutanàsia. En relació amb aquest mateix tema, la Junta de Govern del
CoMB va crear una Comissió Consultiva sobre l’eutanàsia, presidida per Josep Arimany i participada
també per diversos membres de la Comissió de Deontologia.

Documents de Posició i informes
La Comissió de Deontologia ha participat en l’elaboració de diversos documents de posició del CoMB i del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)
entre els quals destaquen “El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19”, “Comunicat conjunt de la Societat Catalana d'Obstetrícia
i Ginecologia (SCOG) i el CCMC sobre la violència obstètrica”, “Sobre l’aprovació al Congrés de Diputats de
la llei reguladora de l’eutanàsia”. També ha publicat a
Revista Clínica Española l’article “COVID-19, profesionalismo y contrato social”, signat per la presidenta del CCMC, Montserrat Esquerda i pel president de
la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés.

Actualització del Codi de Deontologia
El CCMC ha aprovat també, durant el 2021, la proposta
d’actualització del Codi de Deontologia que li presentà
la Comissió Redactora i que, després dels preceptius
tràmits d’informació pública i un cop resoltes les al·
legacions presentades, va ser definitivament aprovada pel Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i publicada al DOGC, per entrar en vigor el
5 de febrer del 2022.
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El

control

de l’exercici
professional

per garantir la protecció
de la salut dels ciutadans
arantir que l’exercici professional
s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques és
una de les funcions públiques que
la llei atribueix al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), tant per garantir
la dignitat professional com el respecte als
drets dels ciutadans en l’àmbit de la salut. 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.

G

El procediment de mesures de control preventiu de l’exercici, que pot iniciar-se 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 2021, s’han tramitat un total
de 313 expedients, 162 dels quals es van
iniciar el 2021.
S’han acordat 216 resolucions, 118 de les
quals han suposat l’arxiu de l’expedient
perquè no quedava acreditada la comis-

sió de la infracció, resultant que, en 14
d’aquestes, s’ha resolt també l’arxiu amb
recomanacions al professional. S’han incoat 25 expedients disciplinaris.
D’altra banda, la Junta de Govern també ha
acordat mesures de control preventiu de
l’exercici. En 47 casos s‘han acordat mesures terapèutiques i de tutela (contracte
terapèutic), en 1 cas s’ha requerit al professional que s’abstingui d’exercir temporalment, en 2 casos ha calgut demanar un
dictamen per valorar la competència i la
capacitat per a l’exercici i 8 dels casos s’han
arxivat per bona evolució.
Del total d’expedients tramitats, es pot destacar que el 58 % estan relacionats amb la
insatisfacció del pacient amb la intervenció quirúrgica, tractament instaurat, seguiment assistencial o exploració realitzada.
Destaca també com a motiu de queixa per
part dels pacients, amb pràcticament un
15 % del total, exclusivament el tracte rebut per part del professional, però que, en
part, i motivat per una deficient comunicació és el que ha donat lloc a gran part de les
queixes relacionades amb el motiu anterior.
Segueixen les queixes relacionades amb la
documentació clínica i els informes pericials, amb un 13 %, les quals, en la seva majoria, es refereixen a informes emesos en
situacions de conflicte familiar i per al seu

Gustavo Tolchinsky
Secretari de la Junta
de Govern

ús en procediments judicials de divorci. S’hi
inclouen també en aquest percentatge les
qüestions relacionades amb l’emissió d’informe pericial per part del metge assistencial, fet que es troba prohibit en atenció al
que disposa el nostre Codi de Deontologia
a la seva norma 26. Es pot significar que
l’especialitat més afectada en l’àmbit de
les queixes relacionades amb informes i
documentació clínica és la pediatria, àmbit en què la incidència per aquest motiu
suposa un 45 %.
Amb una proporció més baixa, un 4 %, però
que resulta significativa trobem les queixes de pacients que manifesten haver rebut una informació insuficient en el seu
procés assistencial. Amb un 4,5 % del total de queixes, apareixen les reclamacions
relacionades amb sol·licituds de documentació clínica que no han estat ateses pel
professional o pel centre, malgrat el dret
reconegut d’accés del pacient, que comporta que li hagi de ser facilitada còpia de la
seva història clínica, tot respectant el dret
del metge a fer reserva de les seves anotacions subjectives i el dret de tercers a la
confidencialitat de les dades que hi constin sobre ells.
Aquest any, s’ha apreciat un increment de
les queixes relacionades amb tractaments
no validats científicament, que han suposat
més d’un 3 % de les queixes presentades.

CONTROL DE L’EXERCICI PROFESSIONAL

313

MESURES CONTROL PREVENTIU (PAIMM)

Procediments tramitats

162

Iniciats el 2021

216 157
Resolucions
acordades

Arxiu expedient

25

Incoació
expedient
disciplinari

47
Mesures
terapèutiques
i de tutela

1
2
8

Requeriment d’abstenir-se
d’exercir temporalment
Dictàmens

Arxiu per bona evolució
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COVID-19

Accions col·legials
per promoure

l’accés a la vacunació
contra la

Magda Campins
Vocal de la Junta
de Govern (20182021) i presidenta
de la Comissió de
Deontologia del CoMB
Robert Güerri
Vocal de la Junta
de Govern
Jaume Sellarès
Vicepresident del CoMB
Antoni Trilla
Vocal de la Junta
de Govern

COVID-19

a vacunació contra la COVID-19 va marcar un
punt d’inflexió en la lluita contra la pandèmia.
El Col·legi va fer un especial seguiment del
procés i va dedicar-hi bona part de l’activitat
del 2021, ja sigui amb accions de divulgació,
de deontologia i bona praxi, de salut pública o d’agilització de la vacunació de tots els metges. També va
posar en marxa diverses iniciatives per promoure la
vacunació, vacunació, tant entre els professionals de
la salut com en la població en general.

L

#RaonsperVacunarme
Els col·legis professionals de l’àmbit de la salut de
Catalunya van elaborar i difondre el vídeo #RaonsperVacunarme, en el qual 13 representants de nou
professions (metges, infermeres, odontòlegs, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, fisioterapeutes,
podòlegs i treballadores socials) van fer una crida
als professionals de la salut perquè es vacunessin.
En el vídeo, els professionals sanitaris convidaven a
la vacunació tot aportant-hi raons de pes: “per compromís ètic, per confiança en la ciència, pels pacients que tant han patit, pels companys, per la família, per les persones grans, pels infants, per recuperar l’economia...”.
El vídeo va ser una iniciativa conjunta del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Consell
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Col·legi
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Psicologia de Catalunya, el Col·legi de Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Satisfacció dels professionals
en vacunar-se
Els professionals sanitaris van mostrar el seu optimisme en el moment de vacunar-se mitjançant vídeos, imatges i missatges espontanis a les xarxes en

els quals expressaven les seves sensacions positives. L’expressió més unànime va ser “Ja m’he vacunat” seguida d’altres en què recordaven els pacients
que van patir i morir, el deure de solidaritat, la necessitat de protegir la família i, en definitiva, el desig de
recuperar la normalitat.

Vacunes: un bé públic universal
Davant un escenari en què la producció i la distribució
mundials de les vacunes contra la COVID-19 eren limitades, irregulars i desiguals, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC), amb el suport de l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), va fer públic un manifest en el qual demanava als governs i
les organitzacions internacionals que apliquessin els
mecanismes legals, respectant el principi bàsic de
la propietat intel·lectual, per millorar la capacitat de
producció i distribució de les vacunes contra la COVID-19 a tot el món de manera equitativa i, especialment, entre el personal sanitari. També es demanava
produir-ne el màxim nombre de dosis, al cost més baix
possible, i de fer-les servir al més ràpidament possible a tot els països.

Sessions sobre la vacunació
Amb la finalitat d’aclarir dubtes sobre la vacunació per
la COVID-19 i d'informar sobre les diferents estratègies de vacunació aplicades a altres països, el Col·legi
va organitzar diverses sessions en les quals van participar més de 1.400 professionals.
Més d’un miler de professionals van seguir en directe el seminari web del CCMC “Vacunació COVID-19
als professionals sanitaris: on som?” en què es van
tractar les especificacions de les diverses vacunes i
es va explicar l’estratègia de vacunació dels professionals del sistema sanitari públic, concertat i privat, així com els aspectes més delicats (vacunació
de persones embarassades, immunodeprimides o infants, els efectes secundaris i les reaccions en persones al·lèrgiques.)
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Les estratègies de vacunació contra la COVID-19 van
variar molt en els diversos països del món i el Col·legi va voler oferir informació contrastada de dos dels
primers països que van posar en marxa campanyes
de vacunació, Israel i el Regne Unit. En aquest sentit,
els dies 3 i 11 de març es van celebrar dues sessions
amb la participació de prop de 400 professionals en
dos seminaris web en què es van analitzar els resultats obtinguts i l’impacte de les campanyes.

Deontologia i praxi
En un Document de Posició de la Comissió de Deontologia del CCMC, publicat el 16 de març, sobre el
metge davant l’estratègia de vacunació, es va recordar la responsabilitat professional i ètica amb la societat que tenen els metges en relació amb la vacunació, com a agents proactius en l’autoprotecció del
col·lectiu i també com a generadors de confiança en la
població. Al document, també es recorda que les conductes que incloguin la recomanació de no vacunar,
generin dubtes infundats al voltant de la vacunació o
promoguin desinformacions són contràries a la bona
pràctica mèdica.
El CCMC també va col·laborar amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en la revisió de l’informe Continguts en plataformes i xarxes socials contraris a la vacunació de la COVID-19, el qual alerta sobre la presència a les principals plataformes de vídeo
i a les xarxes socials d’un discurs contrari a la vacunació. Així mateix, el CCMC va col·laborar en una guia
del CAC adreçada als mitjans de comunicació i audiovisuals per promoure la informació veraç sobre la vacunació de la COVID-19.

Vídeo #RaonsperVacunarme per promoure la vacunació contra la COVID-19
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Imatges a les xarxes dels professionals sanitaris en vacunar-se per primera vegada.

Els professionals sanitaris en exercici
van expressar a través de les xarxes
la seva satisfacció en posar-se
la primera dosi de la vacuna
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La vacunació dels metges del sector
privat
El Col·legi, des del principi del procés de vacunació va
fer el seguiment perquè tots els metges rebessin correctament les dosis de la vacuna, tant del sector públic, del concertat i privat com dels metges jubilats.
A partir del 25 de gener de 2021, el CoMB va distribuir
als metges que exercien en l’àmbit de la medicina privada un formulari perquè poguessin sol·licitar la inclusió en la campanya de vacunació. A partir de les respostes, des del CoMB i la resta de col·legis es va facilitar al Departament de Salut una llista de més de 4.000
metges per tal d'organitzar, amb la col·laboració dels
col·legis, la vacunació d’aquests professionals. En tot
moment, i malgrat la inicial dificultat en la distribució de les dosis, el Col·legi es va posar a disposició de
les autoritats sanitàries per buscar solucions i facilitar la vacunació dels professionals del sector privat.

Recomanació de vacunar la població adolescent “el
més aviat possible” per aconseguir un “control epidemiològic” de la pandèmia.
16 de setembre
Vacunes COVID-19: Ens cal una dosi de reforç en
aquest moment?

Metges de reforç per a la campanya
de vacunació
Cal destacar la predisposició solidària de molts professionals en actiu i jubilats, que com en els primers
moments de la pandèmia, es van posar a disposició
del Col·legi per donar suport al procés de vacunació.
D’aquesta manera el CoMB va poder facilitar a la Direcció General de Professionals de la Salut el llistat
actualitzat dels metges disposats a col·laborar per tal
d’accelerar al màxim la campanya de vacunació.

Informes del Grup Col·laboratiu
del CoMB i ISGlobal
El CoMB i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) van crear, el novembre de 2020, el Grup Col·
laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic (GCMSC) de la COVID-19, amb l’objectiu de fer un
seguiment continuat de l’evidència científica directament relacionada amb el control de la pandèmia
per tal de contribuir a impulsar les decisions tècniques i polítiques, si escau, a través de l'elaboració
d’informes.
El primer dels informes es va publicar el 23 de novembre de 2020 i s’hi proposava quins havien de ser els
grups prioritaris de vacunació contra la COVID-19. S'hi
plantejava una priorització basada en criteris clínics i
ètics. El 2021, el GCMSC va emetre diversos informes:
24 de febrer
Què sabem sobre la immunitat enfront el SARSCoV-2 i quines són les implicacions per a la salut
pública?.
10 de març
Recomanacions per vacunar el màxim nombre de
persones vulnerables.
13 de maig
Recomanació d’administrar una segona dosi d’Astra-Zeneca a les persones menors de 60 anys que
van rebre la primera dosi d’aquesta vacuna.
22 de juny
La simptomatologia persistent en pacients convalescents (síndrome de COVID postaguda).
12 d’agost

Josep Maria Argimon, Magda Campins, Jaume Padrós
i Antoni Trilla en el webinar Vacunació COVID-19 als
professionals sanitaris: on som?
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Impuls a les accions per

informar,
defensar i protegir
els metges
durant la pandèmia

L

es successives onades de la pandèmia s’han convertit en una
mena de cursa de fons en la qual
els professionals de la salut juguen
un paper decisori i, malauradament, el sistema sanitari i els professionals
han continuat sotmesos a molta pressió.
La Junta de Govern, sortida de les eleccions del mes de juliol de 2021, en el seu programa de govern, insisteix que s’ha d'abandonar l’excepcionalitat i la provisionalitat
permanents i començar a prendre decisions i a aplicar mesures estructurals. També insisteix que cal impulsar la transformació del sistema de salut, sobre la base
de la millora del finançament, dels necessaris canvis organitzatius i de l’impuls dels
lideratges professionals i, sobretot, assenyala que no es poden perdre els fons COVID-19. Totes aquestes propostes ja es van
formular l'any 2020 al Decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya
i van ser majoritàriament recollides al document de les 30 mesures plantejades
a l’executiu per un comitè de professionals experts.
A més a més d’aquestes propostes estructurals de reforma del sistema sanitari, el
Col·legi ha engegat una sèrie de mesures
concretes per ajudar els metges a afrontar
les diverses dificultats i reptes que ha ge-

Rosa Calvo
Vocal de la Junta
de Govern
Anna Carreres
Vocal de la Junta
de Govern
Ylenia Garcia
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)
Eulàlia Ruiz
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)

COVID-19 persistent en la professió mèdica.

Suport
Social

Suport psicològic
individualitzat
des de
Fundació Galatea

Atenció a
professionals
sanitaris amb
COVID-19
persistent

Suport sobre
salut laboral

Suport
jurídic-laboral
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Document 30 mesures per enfortir el sistema de salut.

nerat la pandèmia de la COVID-19.

La COVID-19 persistent
en la professió mèdica
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va crear una Comissió assessora per a l’estudi de la COVID-19 persistent coordinada per Lourdes Mateu i integrada per Roger Paredes, Esperanza Martín, Gemma Torrell, Antoni Trilla, Marc Soler
i pels professionals del CoMB i de la Fundació Galatea, Antoni Calvo i Anna Mitjans.
La primera iniciativa que va portar a terme
aquesta comissió va ser l’enviament d’una
enquesta a tots els col·legiats de Catalunya
per estudiar la prevalença i la simptomatologia de la COVID-19 persistent i per fer el seguiment d’una cohort de metges afectats.
Per altra banda, la Unitat de COVID-19
persistent del CCMC va oferir als afectats
serveis de suport: social, de salut laboral,
jurídic i psicològic.

Comitè Científic Assessor
de la COVID-19
El Departament de Salut va crear, el setem-

bre de 2021, un Comitè Científic Assessor
de la COVID-19 amb la finalitat d’assessorar,
amb independència de criteri, en l’abordatge d’estratègies de control de la pandèmia
a Catalunya. El comitè, integrat majoritàriament per metges, està presidit per Magda
Campins, actual presidenta de la Comissió
de Deontologia del CoMB, i també hi participen els membres de la Junta del Col·legi
Jaume Sellarés, Antoni Trilla i Robert Güerri.

ció de la pandèmia fins a la finalització de
totes les mesures de prevenció adoptades
tindrien les mateixes prestacions que la Seguretat Social atorga als afectats per una
malaltia professional. El CCMC, tot i considerar-ho un pas important, va continuar
reclamant la supressió de la limitació temporal de la norma.

La COVID-19 s’equipara
a malaltia professional

Durant el 2021, tant el Col·legi com el CCMC
han continuat facilitant la informació i les
recomanacions ajustades a cada situació de les diferents onades de la pandèmia.

Des dels inicis de la pandèmia, el CCMC
ha reivindicat el reconeixement normatiu
de la COVID-19 com a malaltia professional. Ho havia reclamat de manera expressa
en dues ocasions al llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa. Finalment, el febrer de
2021, el Consell de Ministres va aprovar un
Reial Decret Llei amb noves mesures econòmiques i socials, entre les quals es va incloure la consideració de la COVID-19 com
a malaltia professional a efectes de prestacions. En concret, la norma indicava que
els professionals que prestessin serveis en
centres sanitaris i sociosanitaris, i que haguessin contret el virus des de la declara-

Informació sobre mesures
de prevenció

Respecte a la celebració de la jornada electoral del 14 de febrer al Parlament de Catalunya, el CCMC va fer públiques les mesures
de prevenció que considerava que els ciutadans havien de mantenir i les mesures de
protecció que havia de fer efectiva l’administració convocant.
En relació amb les peticions formulades als
metges per part dels pacients en què demanaven informes mèdics d’exempció de
l’ús de la mascareta, el CCMC va emetre una

/31

32/

COVID-19

Comitè Científic Assessor de la COVID-19.

nota sobre com s’havia d’actuar. En la nota
s’assenyalava que, exceptuant els menors
de dos anys, no hi ha contradiccions absolutes per a l’ús de la mascareta i les limitacions són mínimes i excepcionals.

pels col·legis catalans i que van afectar alguns col·legiats.

Compatibilitat per als metges
jubilats de la pensió amb
l’exercici professional

En un primer moment, l’activitat sanitària va quedar exclosa dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia que el
Govern de la Generalitat va aprovar (ORDRE
ECO/153/2021, de 16 de juliol). Davant la
reivindicació de col·legis professionals, patronals i diversos sectors econòmics, finalment, el govern els va fer extensibles a tots
els sectors econòmics, incloent-hi tot tipus
d’activitat sanitària.

Des que va esclatar la pandèmia de la COVID-19, molts metges jubilats es van oferir
per ajudar i treballar com a voluntaris en
tasques sanitàries derivades de la COVID-19 i es van trobar amb dificultats per
compatibilitzar la corresponent retribució
amb la seva prestació de jubilació, ja que
semblava que només podia ser compatible la feina remunerada de voluntari amb
la pensió si la prestació de serveis es feia
a través d’un nomenament estatutari. El
CCMC es va fer ressò d’aquesta reivindicació i, finalment, un canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig) va posar fi a les situacions injustes denunciades

L’activitat sanitària s’inclou
en els ajuts a la solvència
empresarial

Les accions del Grup Med en la
protecció dels professionals
El Grup d’empreses del Col·legi (Grup Med)
ha mantingut durant el 2021 la iniciativa
endegada el 2020 per protegir la salut i el
benestar tant dels col·legiats com dels em-

pleats i col·laboradors. En aquest sentit, per
mantenir l’activitat d’una manera segura
s’han mantingut a la seu col·legial les recomanacions i normes preventives implantades durant el 2020.
La corredoria d’assegurances Medicorasse,
que fa d’intermediària en la pòlissa de baixa laboral de la mútua SURNE, va incorporar la garantia de baixa diària per COVID
com a contractació opcional en les assegurances d’Incapacitat Laboral Temporal Total.
Així mateix, l’assegurança gratuïta d’UNESPA va fer costat als professionals i els familiars afectats per la COVID-19 mitjançant una
assegurança de vida i de subsidi per hospitalització. L’assegurança va deixar d’estar
vigent el 31 de març de 2021.

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT COL·LEGIAL

Deontologia
i praxi
en la crisi de
la COVID-19

Josep Terés
President
de la Comissió de
Deontologia
Montserrat Esquerda
Presidenta
de la Comissió de
Deontologia del CCMC
Sònia Miravet
Vicesecretària
del CoMB
Gustavo Tolchinsky
Secretari del CoMB

na de les preocupacions de la Junta de Govern del CoMB el 2021 ha estat el seguiment de l’evolució de la pandèmia de COVID-19 des de la perspectiva de la deontologia mèdica i la praxi. La comissió específica, que es va crear el 2020 per analitzar i aprofundir
en les qüestions ètiques que s’anaven plantejant en
el transcurs de les diverses onades de la pandèmia,
ha continuat aportant durant el 2021 les seves reflexions al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i al
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

U

tema sanitari. En el nivell ja complex de l’àmbit sanitari, amb la dificultat afegida de la pandèmia, s’ha de
ser conscient que les estratègies personals de gestió emocional, gestió comunicacional i ètica que el
metge porta de casa no són suficients. Els metges
han de reconèixer que necessiten ajuda. Per als professionals, cuidar-se és un imperatiu ètic i deontològic. El vídeo Converses de la Fundació Galatea amb la
presidenta de la Comissisió de Deontologia del CCMC,
Montserrat Esquerda, del 13 de maig de 2021, recull
aquestes i altres reflexions.

Bioètica i crisi de la COVID-19

Així mateix, en una carta al director de la Revista Clínica Española, Montserrat Esquerda i Josep Terés,
president de la Comissió de Deontologia del CoMB,
van expressar la necessitat d’un canvi profund en el
contracte social implícit de les professions sanitàries amb la societat. La pandèmia ha posat de manifest el desajust entre el que les persones esperen
dels metges (contracte social implícit) i les condicions de l’exercici professional, contractuals i laborals
(contracte social explícit). Un desajust que podria estar en la base del creixent malestar dels metges des
del punt de vista físic, psicològic i ètic. Per fer front
a aquesta situació, els autors aposten per alinear de
manera coherent valors, creences, càrregues i responsabilitats entre tots els agents que conformen el
contracte social.

El paper de la bioètica en la crisi ha estat important, ja
que la pandèmia ha tensat i desajustat aquests tres
àmbits: la confiança en el sistema, la sobrecarrega i
burnout dels professionals i la humanització del sis-

Josep Terés i Montserrat Esquerda.

Posicionament contra l’autorització
judicial del tractament compassiu
amb ozonoteràpia
Arran d’una autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per
SARS-COV-2, el CCMC i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB)
van fer públic, l’agost de 2021, un Document de Posició en què s’assenyala que l’ús de l’ozó és contrari
als protocols vigents, a les recomanacions terapèutiques de les autoritats sanitàries de Catalunya i de
l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) i a la legislació vigent d’ús compassiu
de tractaments amb medicaments.
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Fundació
Galatea,
peça clau en la cura de la

salut mental i emocional
Miquel Vilardell
President del Patronat
de la Fundació Galatea

es de l’esclat de la pandèmia de
COVID-19, la Fundació Galatea ha
donat resposta a l’impacte que
aquesta ha tingut en la salut física, mental i emocional dels professionals de la salut. Al llarg del 2021, des
del Servei de Suport Psicològic s’han atès
839 professionals de la salut a Catalunya
(339 dels quals metges) i s’han dut a terme
3.917 sessions. Des de l’inici de la pandèmia
(març de 2020) i fins al desembre de 2021,
el total de professionals atesos ha estat de
1.661 (1.860 a tota Espanya).

D

Per atendre les situacions de malestar emocional (sovint manifestat en forma d’estrès,
ansietat, angoixa i, fins i tot, depressió), la
Fundació va posar en marxa durant la primera onada de la pandèmia el Servei de Telesuport Psicològic, un servei ofert per
videoconferència, gratuït i confidencial, integrat per una xarxa de psicòlegs especialitzats en l’atenció a professionals de
la salut. Cal dir que, a partir del juliol de 2020,
es va recuperar el Servei de Suport Psicològic per als Professionals de la Salut, un recurs que funciona des del 2017 en format
presencial. Des de llavors, l’atenció psicològica s’ofereix tant de manera presencial com
telemàtica, en funció de les necessitats personals i de la situació epidemiològica.
Una de les característiques que diferencia
el Servei de Suport Psicològic, ja sigui presencial o telemàtic, i que li confereix qualitat és la continuïtat assistencial. Gràcies a l’experiència i a la xarxa assistencial amb què compta la Fundació, l’any 2021
s’han dut a terme 31 derivacions de casos a altres recursos assistencials. Els més
complexos s’han derivat a la Clínica Galatea, que ha tancat 2021 amb un increment
d’activitat d’un 30 %.

dels professionals

Suport del Departament
de Salut i Fundació la Caixa

Estudis sobre l’impacte
de la pandèmia

El suport financer del Departament de Salut i la Fundació la Caixa ha estat la base
per poder desenvolupar el Servei de Telesuport Psicològic i arribar a molts més
professionals de la salut. Mentre que
l’impuls de la Fundació la Caixa ha permès
oferir el servei a tots els metges de l’Estat
espanyol fins al juny de 2021, la implicació
del Departament de Salut ha fet possible
donar continuïtat al Programa de suport
emocional per a professionals de l’àmbit
de la salut de tot Catalunya.

Al llarg de la pandèmia l’equip ha tingut un
paper fonamental en la protecció de la
salut i benestar dels metges. Els estudis
que s’han portat a terme des de Fundació
Galatea, i dels quals parlem en els següents
paràgrafs, han posat de relleu que els professionals que treballen en equips en els
quals es comparteixen objectius i existeix un sentiment de pertinença presenten millors indicadors de salut física
i emocional que la resta.

Fundació Galatea ha continuat al llarg de
2021 fent seguiment de l’impacte que la
pandèmia, en les seves diferents fases, ha
tingut en la salut dels professionals. L’abril
de 2021 es va presentar l'estudi Repercussions de la COVID-19 sobre la salut i l'exercici de la professió dels metges d'Espanya,
realitzat en col·laboració amb l'Organització
Mèdica Col·legial (OMC), el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i Mutual Mèdica, que va comptar amb la participació de
4.515 metges de tot l'Estat. L’estudi va posar de manifest, entre moltes altres conclusions, que una quarta part dels metges (25 %) havien estat de baixa en algun moment des de l'inici de la pandèmia
per motius relacionats amb la COVID-19 i
que la mateixa proporció havien acudit a
serveis de salut mental o bé es plantejaven fer-ho (entre els usuaris de serveis de
salut mental, els programes més utilitzats
van ser els oferts per Fundació Galatea).
Una altra dada molt significativa d’aquest
estudi va ser que més d’un terç dels metges de l’Estat s’havien plantejat abandonar la professió.

En aquest sentit, les demandes d’intervencions en equips assistencials (31 al llarg
de 2021) que s’han atès des de la Fundació ha estat de gran utilitat per reforçar la
cohesió del grup, reconduir situacions
problemàtiques, recuperar el benestar dels integrants de l’equip o prevenir
possibles disfuncions. Les intervencions
grupals també treballen la dimensió individual, ja que la contribució de cada professional en la construcció d’un escenari de treball saludable és imprescindible
per aconseguir un bon funcionament organitzatiu.

Durant el darrer trimestre de 2021, també
es va dur a terme una segona fase de l’estudi iniciat el 2020 i adreçat a tots els professionals de la salut de Catalunya (els resultats es van publicar el 2022). En aquesta fase de l’estudi s’evidencia que, a punt
d’arribar als dos anys de pandèmia de COVID-19, els professionals de la salut acumulen nivells de malestar físic i mental
molt elevats. Un malestar que es prolonga
en el temps i que no mostra indicis significatius de recuperació. En aquest temps,
més de la meitat dels professionals enquestats (54 %) han acudit ja a serveis

L’equip de treball, factor
protector
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de salut mental (39 %) o bé es plantegen
fer-ho (15 %). Es tracta d’una demanda, ja
sigui real o potencial, que duplica la que hi
havia a l’enquesta de l’estiu de 2020, poc
després de la primera onada.

Píndoles per treballar
l’autocura

01 / L’equip de treball, factor de protecció.
02 / De la preocupació a l’ocupació.
03 / Els paranys del pensament.
04 / Jo decideixo.
05 / Autoregulació emocional.
06 / Suport social.
1

2

3

4

5

6

Pensant en l’autocura personal i professional, s’han elaborat una sèrie de càpsules
amb l’objectiu d’oferir recursos addicionals que permetin una millor gestió emocional. Al llarg de 2021, s’han difós 7 càpsules
amb continguts avalats per l’equip de psicòlegs de la Fundació.

839

(1.661 des de 2020)
Usuaris servei de telesuport psicològic

4,8

Valoració per part dels usuaris de la
qualitat i la utilitat de l’assistència del
servei de telesuport psicològic
(escala de l’1 al 5)

Prestacions
del Programa de
Protecció Social
a pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament en el benestar
dels professionals i del seu entorn els darrers dos anys. Per ferhi front, el Programa de Protecció
Social (PPS) ha dissenyat i ha posat a disposició dels metges i les seves famílies els ajuts i serveis següents:

L

Servei d’atenció domiciliària COVID-19
Aquest servei dona cobertura assistencial domiciliària als col·legiats i familiars que es troben
en situació de gran dependència (grau III), que
estaven ingressats en residències o assistien
a centres de dia, i que a causa de la situació
de la COVID-19 va haver de quedar-se a casa.

PPS
Suport per convalescència malalts
COVID-19 Als metges en situació de baixa
laboral per haver-se infectat de la COVID-19
en el seu lloc de treball se’ls facilita un servei de rehabilitació per seqüeles funcionals
i respiratòries entre altres.
Servei cangur per a fills menors de 12
anys que s'han trobat en situació de
quarantena Prestació de servei cangur
adreçada als col·legiats en actiu professional i amb fills de 0 a 12 anys i fills amb
discapacitat de qualsevol edat que es
trobin en situació de “quarantena” provocada per la COVID-19 durant el curs
escolar.

Àngels Escorsell
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)
Anna Olivé
Vocal de la Junta
de Govern

per la
COVID-19

Valoració neuropsicològica post
COVID-19 El PPS, amb la col·laboració d’INA
Memory Center, ofereix de manera gratuïta valoracions neuropsicològiques i neurofísiques als col·legiats i familiars directes que ho requereixin com a conseqüència de la pandèmia.
Així mateix, des que es va crear la Unitat
d’Atenció a Professionals Sanitaris amb
COVID-19 persistent, el PPS ha fet de porta
d’entrada per analitzar les necessitats dels
professionals afectats i valorar la resposta
o la derivació més adient en cada cas. (Més
informació a la pàg. 47.)
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MÓN PROFESSIONAL
I SANITARI

Compromís per fer front

a l’emergència climàtica
i al seu impacte en la salut
Mònica Botta
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)
Antoni Trilla
Vocal de la Junta
de Govern

l Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer públic, l'octubre de 2021,
el Document de Posició La salut del planeta, la nostra salut, en el qual va expressar
públicament, en representació dels metges
i metgesses catalans, el seu compromís per impulsar i donar suport a accions que situïn la salut global
i la lluita contra l’emergència climàtica com a prioritat de salut pública. A través de 10 compromisos, el
CCMC va destacar els principals eixos d’acció en els
quals els professionals poden assumir un rol de referència a l’hora de posar en marxa estratègies de prevenció o de resposta enfront de noves amenaces i
necessitats de salut.

E

La pandèmia de COVID-19 és una mostra evident de
la relació entre salut humana i salut planetària, així
com de la necessitat d’alinear la recuperació d’aquesta crisi amb la resposta a la crisi del clima. Els metges, en tant que garants de la defensa i protecció de
la salut i com a professionals de referència per als
ciutadans, tenen una responsabilitat especial i poden aspirar a assumir un rol rellevant en el repte que
es planteja a tota la humanitat.

En el document del CCMC s’exposen els principals
riscos per a la salut derivats de la crisi climàtica i alguns dels principals impactes que ja s’estan registrant al planeta. També fa una primera declaració
d’intencions que, expressada en 10 compromisos,
enumera diferents àmbits a través dels quals els professionals poden aportar el seu coneixement per dissenyar i posar en marxa estratègies de prevenció o
de resposta enfront de les noves amenaces i necessitats de salut relacionades amb la crisi climàtica.

En el document s’inclouen compromisos
en diferents àmbits com són:
 La defensa d’un nou concepte de salut humana que tingui en compte la salut del planeta i la salut global.
 La promoció de la formació i la recerca al voltant
de temes lligats a la salut global, en general, i als
efectes de la crisi climàtica, en particular (prevenció i resposta).
 La contribució a l’educació ciutadana per a l’autocura i la cura del planeta.
 La pressió a governs i organismes nacionals i internacionals per legislar i arribar a acords que contribueixin a protegir la salut del planeta.
 La necessitat d’adequar el sistema sanitari perquè, d’una banda, pugui donar resposta a noves necessitats i emergències derivades de la crisi climàtica i, de l’altra, perquè redueixi de manera significativa
les emissions i els residus. Actualment, el sector salut és responsable d’entre el 4 % i el 10 % de les emissions globals de CO2.
 La necessitat de vetllar per la salut de les persones
i poblacions més desfavorides i, per tant, més vulnerables als efectes de la crisi climàtica.
 El rol i les accions exemplars per part de les organitzacions professionals i dels mateixos professionals.
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llei
l’eutanàsia amb garanties

Aplicació de la
de
Mónica Povedano
Vocal de la Junta
de Govern
Josep Arimany-Manso
Director de l’Àrea
de Praxi

l 21 de juny de 2021 va entrar en vigor la Llei
Orgànica de regulació de l’eutanàsia. Davant
les implicacions i els dubtes que es plantejaven els metges sobre l’aplicació d’aquesta llei,
el mes de març, quan es va aprovar al Congrés dels Diputats, el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va emetre un comunicat en el qual
proposava potenciar la “mirada pal·liativa”, recomanava
les actituds proactives dels professionals davant les situacions de final de vida i els recordava que han de garantir una atenció adequada a la persona en aquesta
situació, respectant-ne la voluntat i consensuant i planificant les decisions anticipades en tot allò possible.

E

Comissió consultiva davant l’aplicació
de la llei de l’eutanàsia
El CCMC va crear una comissió de caràcter consultiu
amb l’objectiu de vetllar per la seguretat jurídica i medicolegal i pel compliment deontològic davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia. Entre les accions que
es planteja aquesta comissió hi ha les de difondre els
conceptes de la llei i formar els metges sobre els seus
aspectes medicolegals i jurídics.

Debat sobre l’aplicació de la llei
El CoMB va organitzar a Manresa el debat El dret a
decidir com morir, on més de 700 assistents van
examinar els vessants ètic i assistencial de l’eutanàsia i el procés de presa de decisions i de suport als
pacients per part dels professionals de la salut. Van
participar-hi professionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la filosofia.

Càpsula formativa de l’IFMiL
El CCMC també va encarregar a l’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge (IFMiL) una càpsula formativa adreçada als metges amb contingut de caràcter interactiu
que, entre d’altres qüestions, detalla algunes situacions a tenir en compte i el funcionament del procediment segons contempla la llei.
Així mateix, la Fundació Galatea ha posat a disposició dels professionals de la salut que acompanyin pacients en processos d'eutanàsia un dispositiu de suport emocional i psicològic específic per a
aquests casos.

combat
la violència
El Col·legi

contra les

Mireia Puig
Vocal de la Junta
de Govern
Eulàlia Ruiz
Vocal de la Junta
de Govern (2018-2021)

dones

l compromís de la Junta del CoMB pel que fa
a la lluita contra la violència masclista s’ha
concretat el 2021 amb dues iniciatives: la posada en marxa d’una Unitat Integral d’Atenció
a la Metgessa per Violència Masclista i l’elaboració d’una píndola formativa per ajudar els metges
en la seva pràctica assistencial davant de situacions
de violència masclista.

E

El CoMB, mitjançant la creació d’una Unitat Integral
d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista, ha
posat a disposició de les metgesses que es trobin en
aquesta situació un equip de professionals experts que
ofereixen acompanyament, assessorament i suport,
tant des del punt de vista jurídic com psicològic i soci-

al. Aquesta unitat és un espai de confiança i confidencialitat on les metgesses que pateixen aquestes situacions poden verbalitzar-les i trobar acompanyament.
La unitat ha ates les primeres consultes de col·legiades.

Proposta formativa de l’IFMiL
L’Institut de Formació Medica i Lideratge (IFMiL) ha posat a disposició dels professionals de la salut una píndola formativa amb la finalitat de contribuir a la formació i la sensibilització dels metges per a la detecció
i l’abordatge de les situacions de violència masclista
que afecten les pacients que arriben a les consultes.
Quatre metges i una psicòloga de diferents àmbits
d’atenció han explicat a la píndola l’experiència d'abordatge de cinc casos reals.
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L’ús de la

telemedicina
en la pràctica assistencial:

adequació i seguretat
Gustavo Tolchinsky
Secretari del CoMB

bans de la pandèmia de COVID-19,
la telemedicina ja constituïa una
eina útil en la pràctica assistencial, encara que la gestió del canvi, les exigències normatives i les
necessitats tecnològiques feien avançar de
manera més aviat lenta la seva implantació.
Amb la crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19, s’ha incrementat notablement l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit assistencial, tant en el sector públic com en el
privat, inicialment, amb la finalitat d’evitar
aglomeracions a les sales d’espera i contagis en pacients vulnerables. La telemedicina ha demostrat ser un bon instrument
que ha permès mantenir el seguiment de
pacients i processos assistencials amb un
grau d’acceptació elevat per part dels professionals sanitaris, de les organitzacions i
dels pacients.

A

Amb l’objectiu d’orientar els professionals
i les organitzacions a l’hora d’incorporar la
telemedicina de manera adequada i segura en la pràctica assistencial, el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va

*Equip redactor del QBP 37: Josep
Arimany, Montserrat Esquerda, Francesc
Garcia Cuyàs, Bernat Goula, Mercedes
Martínez (coordinadora), César Morcillo,
Ignasi Pidevall, Cristina Redondo, Mireia
Sans, Òscar Solans, Marc Soler, Josep
Terés, Gustavo Tolchinsky (coordinador),
Josep Vidal-Alaball.

publicar, el novembre de 2021, un nou número de la col·lecció Quaderns de la Bona
Praxi (QBP), editada pel CoMB, sota el títol
Telemedicina. Com i quan utilitzar-la en
la pràctica assistencial*. Aquest quadern
vol contribuir a recopilar nou coneixement
i a promoure la creació de protocols i guies
d’actuació que ajudin els professionals, tenint en compte els aspectes professionals,
ètics, legals, tecnològics i científics.
El QBP ha estat elaborat per una quinzena d’experts en telemedicina i dret sanitari i aborda diferents aspectes al voltant
d’aquesta modalitat assistencial: tipus de
telemedicina, relació metge-pacient, qualitat de l’acte mèdic, avantatges i limitacions,
consells pràctics, requeriments tècnics i de
seguretat, responsabilitat civil professional, implementació als sectors públic i privat, etc. Així mateix, al quadern es detallen
en un resum de 15 punts, a tall de conclusions, les consideracions principals a tenir
en compte en la pràctica de la telemedicina. S’incideix, per exemple, en el fet que és
imprescindible identificar en quins casos i
moments del procés assistencial les visites no presencials aporten valor i quan, en
canvi, la presència física continua sent indispensable. A més, les conclusions destaquen altres aspectes com ara la necessitat
de deixar constància en la història clínica
de la visita a distància, la de garantir la confidencialitat, el compliment de la normativa de seguretat i protecció de dades, etc.

L’ús de la telemedicina en les
consultes privades
Entre el març i l’abril de 2021, el CCMC va
dur a terme un estudi per conèixer l’estat
de la digitalització de les consultes i centres mèdics, dirigit als col·legiats de Catalunya que exerceixen la medicina en el sec-

tor privat. Segons els resultats, pel que fa
a la teleconsulta, el 64 % dels enquestats
feien visites no presencials i aquestes representaven una mitjana del 17,5 % del total de visites fetes.

Cursos formatius sobre salut
digital
Per facilitar la formació i l'ús de la tecnologia digital en l'àmbit de la salut, l’Institut de
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i la Secció de Metges e-Salut del CoMB han dissenyat un itinerari autoformatiu per proporcionar als professionals de la salut coneixements generals sobre salut digital. L’objectiu és oferir eines, coneixements i habilitats
que els permetin liderar l'aplicació de les noves tecnologies en el seu àmbit de treball i
promoure la transformació digital en salut.

Quaderns de la Bona Praxi número 37
“Telemedicina. Com i quan utilitzar-la en la
pràctica assistencial”.

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT COL·LEGIAL

Finançament, autonomia
i desburocratització per millorar

l’assistència
Elvira Bisbe
Vicepresidenta del
CoMB
Jaume Sellarès
Vicepresident del CoMB

o direm res de nou si recordem que la pandèmia de COVID-19 ha posat en evidència
i ha deixat al descobert les grans mancances del nostre sistema sanitari. D’algunes
ja en teníem plena consciència molt abans,
però n’hi ha d’altres que segurament ens resistíem a
admetre i que ens han acabat impactant, tant a professionals com a ciutadans, com un bany de realitat
a mesura que hem anat superant les diferents fases
d’aquesta crisi.

N

L’any 2021, el segon de pandèmia, ha estat duríssim
a tots els àmbits assistencials: atenció primària, hospitalària, sociosanitària, emergències i salut mental.
Les successives onades de la pandèmia, no només
han anat plantejant nous reptes, com, per exemple, la
gestió de la campanya de vacunació massiva, l’aparició de noves variants del virus o la reordenació i recuperació de tota l’activitat no COVID ajornada, sinó que,
a més, tot això s’ha anat entomant per uns professionals exhaustos, que han resistit a base de professionalitat, d’orgull i de vocació, però que estaven convençuts que aquest esforç tindria una compensació.
I no ens referim (o no només) a un reconeixement
econòmic individual, sinó, sobretot, a l’inici d’una reacció que ens semblava lògica, d’una transformació real del sistema i d’una aportació de recursos per
fer-la possible. Recordem allò de les lliçons apreses?
Els professionals de l’atenció primària han viscut nivells de saturació mai vistos, amb pics de demanda
d’atenció diaris del tot insostenibles, que s’agreujaven encara més –o principalment– a causa de les tasques burocràtiques (aquí podem recordar la gestió
dels certificats vacunals o de les baixes laborals per
diagnòstic COVID-19 i per aïllaments preventius). Els
professionals de tots els àmbits insistim, perquè ho
hem viscut dia a dia i ho continuem vivint als nostres
centres assistencials, que és urgent la transformació
i l’aplicació de noves mesures. Tenim un full de ruta:
les 30 mesures que un comitè d’experts de reconegut prestigi professional va proposar al govern de la
Generalitat la tardor de 2020.
Fer que l’atenció primària sigui més resolutiva i més
atractiva per als professionals, aconseguir que els

hospitals s’adaptin a noves necessitats i que vegin
modernitzades les seves instal·lacions i equipaments,
sovint obsolets o insuficients; fer possible la integració real social i sanitària, donar l’impuls, tan llargament
anunciat, a la salut mental... Totes són necessitats urgents, sense deixar de banda el repte del relleu generacional i la manca de professionals. Coneixem la xifra que els experts han calculat com a necessària per
no posar en greu risc la qualitat del sistema i de l’assistència a Catalunya: 5.000 milions d’euros addicionals per al pressupost del sistema de salut en
els pròxims 5 anys, destinats essencialment a personal i a inversions, així com en la millora tecnològica.
Amb tot, no canviarem les coses només amb diners.
Si volem tenir una atenció primària prestigiada, només ho podrem aconseguir si aquesta compta amb
un finançament adequat, però cal també un model
organitzatiu com a la majoria de països europeus, basat en la plena autonomia dels equips i professionals
i amb uns recursos adients.
També cal modernitzar i adaptar els hospitals a les
noves necessitats. Promovent les organitzacions en
xarxa i obertes. En definitiva cal un treball en conjunt
entre tots els àmbits assistencials: atenció primària,
atenció urgent, atenció intermèdia i atenció hospitalària, vetllant i acompanyant les transicions dels pacients, i convertint la salut comunitària i de les persones en el centre de les actuacions.
No podem deixar de destacar la importància que té
el sector sanitari privat a Catalunya, amb un terç de
la població amb doble cobertura i més de 9.000 metges i metgesses que hi exerceixen, i ressaltar la necessitat de millorar les condicions professionals i la
col·laboració entre professionals, centres sanitaris i
entitats asseguradores.
El lideratge clínic i professional ha de ser present
en els àmbits de decisió del sistema sanitari. La
presència de professionals compromesos en els llocs
de decisió i de responsabilitat ha de contribuir, des de
l’expertesa i el compromís, a la millora del sistema sanitari, de les organitzacions, de l’exercici professional
i del servei que prestem als ciutadans.
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El CoMB reclama un

marc regulador al sector
de la

medicina privada

Pere Torner
Vocal de la Junta de
Govern (20218-2021)
i president de la Secció
d’Assegurança Lliure
del CoMB
Ramon Vilallonga
Vocal de la Junta
de Govern

l Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va impulsar, entre el novembre
i el desembre de 2021, una enquesta adreçada als metges que treballen al sector privat, tant de manera exclusiva com compaginant-ho amb l’activitat al sector públic. L’objectiu
era conèixer les condicions dels professionals que
exerceixen la medicina privada a través de les seves
opinions i valoracions en relació amb les retribucions, condicions de treball, grau d’innovació tecnològica i, sobretot, saber quina valoració feien de la seva
relació amb les entitats d’assegurança lliure amb les
quals treballen. L’enquesta va revelar una dada molt
significativa: dos de cada tres metges del sector
no se senten ben tractats per les companyies asseguradores.

E

RÀNQUING DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA
LLIURE SEGONS LA SATISFACCIÓ GLOBAL
DELS METGES
7,0

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL

6,3

Agrupació AMCI (Agrupació Mútua+AMSYR)

6,2

MGC Mutua (MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA)

6,2

GENERALI SALUD

5,5

FIATC SEGUROS

5,4

AXA

5,4

MAPFRE SALUD

5,1

ADESLAS SegurCaixa

4,8

CLINICUM SEGUROS, S.A.

4,7

CASER SEGUROS

4,2

DKV SEGUROS

4,1

CIGNA ESPAÑA

3,8

AEGON (Labor Mèdica /La Sanitaria)

3,8

ASEFA

3,6

DIVINA PASTORA SEGUROS GENERALES S.A. (L'ALIANÇA)

3,4

SANITAS

2,6

ASISA

Van respondre l’enquesta més de 900 metges (d’un
univers estimat de 9.959 col·legiats que treballen al
sector), el 60 % dels quals fan activitat privada exclusivament i el 40 % compaginen activitat pública i privada. Segons dades de 2020, el sector de l’assegurança privada de salut a Catalunya va facturar aquell any
2.000 milions d’euros i el 70 % d’aquesta facturació va
correspondre a tan sols cinc companyies: SegurCaixa
Adeslas, Sanitas, ASC, DKV i FIATC (de fet, el 30 % corresponia a una única companyia: SegurCaixa Adeslas). D’altra banda, el percentatge de població que tenia, el mateix any, una pòlissa d’assegurança de salut privada era del 31,82 % (2,2 milions de ciutadans).
Malgrat aquest creixement continuat del sector, pel
que fa a la contractació de pòlisses i al volum de negoci, els metges continuen sent la baula feble d’un
sector que, cada cop més, tendeix a la concentració.
Les variables que els professionals valoren pitjor pel
que fa a la seva relació amb les entitats d’assegurança lliures són:
Els honoraris i la seva actualització: consideren que
les retribucions són obsoletes, sobretot tenint en
compte el nivell de despesa que assumeixen els professionals (despatx, personal, serveis de secretaria,
inversió tecnològica, etc.).
El baix interès per la innovació: a les companyies els
costa incorporar noves proves diagnòstiques i nous
tractaments.
La manca de comunicació: dificultats per contactar
amb els responsables de les entitats i poca diligència
a l’hora de rebre respostes.
Manca de claredat de les pòlisses, per tal que clients
i metges coneguin les prestacions que estan cobertes i les que no.
Terminis de pagament als professionals i poca agilitat en el sistema de facturació.
A Catalunya, la tradició mutualista ve de lluny i, malgrat que a l’enquesta no es fa evident, la realitat és
que podem diferenciar dos tipus d’entitats: d’una
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banda, entitats hereves d’aquesta tradició mutualista, algunes de les quals sense
ànim de lucre i, de l’altra, companyies que
responen a inversions i que tenen com a
objectiu el rendiment econòmic. Des del
CoMB, recordem que, al marge del model
empresarial, la prioritat, quan parlem d’assistència mèdica, ha de ser sempre el pacient i, per tant, el principal objectiu a assolir és el de la qualitat assistencial. Per
pal·liar molts dels desajustos que presenta
el sector de la medicina privada, el Col·legi fa temps que reclama un marc regulador per al sector, en el qual han d’intervenir el Departament de Salut, les companyies asseguradores, els operadors de la sanitat privada i els professionals. Entre d’altres
qüestions, aquest marc hauria de servir per
evitar la guerra de preus —només cal veure
la publicitat creixent de pòlisses low cost—
que des de fa uns quants anys lliuren algunes companyies i que amenaça seriosament la qualitat assistencial.

Perfil dels metges que
treballen a la medicina privada,
segons l’enquesta
8.064 metges treballen al sector de la medicina privada a les comarques de Barcelona (9.959 a tot Catalunya).
El 71 % són homes i el 29 %, dones.
El 78 % tenen més de 50 anys.
El 59 % fan activitat exclusivament privada i el 41 % combinen pública i privada.
Dediquen 23,7 hores setmanals de mitjana a la medicina privada.

Medicina privada i COVID-19
En el context de la pandèmia de COVID-19,
la situació dels metges del sector de la medicina privada ha continuat sent motiu
d’atenció per part del Col·legi. Per aquesta
raó, s’ha mantingut bona part de les iniciatives que es van posar en marxa a l’inici de
la pandèmia, l’any 2020, com ara l’impuls
d’un nou sistema de recepta privada a distància i el disseny operatiu de col·laboració
amb el Departament de Salut per a la vacunació dels metges i del personal del sector
privat (administració de la tercera dosi).

* Els resultats i les conclusions de l’enquesta es van
presentar públicament a través de l’Estudi dels professionals de la medicina privada l’abril de 2022.

Els centres i unitats
d’atenció intermèdia

són

clau

per optimitzar els recursos
sanitaris i socials
Jordi Aligué
Vocal de la Junta
de Govern
Anna Olivé
Vocal de la Junta
de Govern

n plena pandèmia de SARSCOV-2, els professionals de l’àmbit de l’atenció intermèdia ens
hem hagut d’adaptar als canvis
freqüents de protocols pautats
des de Salut Pública, i establir sistemes de
diagnòstic, seguiment i control de pacients
ingressats. Tot això diferenciant els infectats dels no infectats, amb circuits específics i dotació de personal i material adequats. Aquests procediments han implicat
també una tasca organitzativa considerable
en les transicions de pacients, i una actuació més gran en l’àmbit comunitari.

E

L’impacte en la nostra salut emocional ha
estat important i per fer-hi front hem implementat sistemes de suport efectius dintre dels mateixos centres. També des del Col·
legi s’ha posat en marxa el Servei de suport

psicològic per a metges i familiars, metges
jubilats o metges sense exercici per incapacitat laboral, entre d’altres.

Creació de l’Agència Integrada
Social i Sanitària
Paral·lelament, cal destacar que a l’estiu es
va impulsat la creació de l’Agència Integrada
Social i Sanitària per enfortir l’autonomia personal dels pacients i donar una nova dimensió a l’atenció de persones amb necessitats
complexes, tant pel que fa a requeriments de
salut com per contribuir a millorar els fluxos
dels pacients crònics i amb situació de malaltia avançada. L’objectiu de l’agència és facilitar la transició entre serveis, especialment
als centres residencials, entitats que allotgen
persones amb complexitat i fragilitat molt similars als ingressats a unitats intermèdies
de llarga i mitjana durada. S’han implementat proves pilot de connexió a Estació Clínica d'Atenció Primària (ECAP) en alguns centres residencials, amb bons resultats, tot i
que caldria avaluar una menor limitació en
les prestacions activades, per tal d’afavorir
l’autonomia dels professionals.
Caldrà exigir els ajustos pressupostaris
necessaris per tal de garantir una dimensió adequada tant de les plantilles de professionals i les seves tasques assistencials
com de l’actualització logística i estructural de tots els centres i unitats d’atenció intermèdia, per tal com som la veritable clau
de volta per optimitzar tant recursos sanitaris com socials, i mantenir l’excel·lència.
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Durant més de 90 anys, Sham - grupo Relyens ha
estat el soci de referència per als actors de la salut
i l´acció social, oferint solucions especialitzades en
assegurances i gestió de riscos empresarials.
Sham - grupo Relyens s’anticipa, s’adapta i ofereix
respostes concretes per a millorar les pràctiques
i la reducció del risc.
En virtut de la seva condició de mútua
d´assegurances, Sham - grupo Relyens és molt
més que un assegurador, és un actor compromès
a treballar al costat dels seus clients diàriament.

www.relyens.eu
www.sham.es
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COMPARTIM MÉS
QUE L´ASSEGURANÇA
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El compromís
col·legial amb els
professionals
L’any 2021 ha estat marcat per la recuperació i reactivació després d’un any 2020 que
va ser un dels més durs dels quals tenim record. En aquest sentit, el Col·legi de Metges
de Barcelona ha continuat implantant accions específiques i reforçant serveis col·legials per acompanyar els professionals en
diferents situacions, quan encara avui estem immersos en una conjuntura que pateix els efectes de la greu crisi sanitària
causada per la pandèmia de la COVID-19.

teressos en l’exercici de la professió. El Servei de Responsabilitat Professional ha consolidat la tendència a la disminució en el
nombre de reclamacions judicials presentades, potenciant-ne la via extrajudicial per
disminuir els litigis. La Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal, adscrita a la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha continuat les seves línies d’investigació pròpies en medicina legal i responsabilitat professional mèdica.

La Junta de Govern del Col·legi, tant la del
període 2018-2021 com la que va sortir escollida com a resultat del procés electoral el
juliol de 2021, ha insistit a donar impuls a les
accions per informar, defensar i protegir els
metges durant la pandèmia, especialment
arran de la irrupció de les diferents onades
que s’han anat succeint al llarg de l’any. El
Col·legi, en coordinació amb l’administració pública, va impulsar la vacunació del col·
lectiu mèdic del sector privat, més de 4.000
metges en la primera i segona dosi de la vacuna. També va engegar una sèrie d’accions
concretes de suport als professionals, com
la creació de la comissió assessora per a l’estudi de la COVID-19 persistent del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya i la reivindicació que la COVID-19 es reconegués com a
malaltia professional.

En la defensa de la salut i el benestar físic, emocional i social dels professionals, la
Fundació Galatea ha impulsat aquest any
l’App Galatea com a nova porta d’accés als
seus serveis i recursos, mentre que l’activitat formativa ha continuat sent un dels
seus pilars fonamentals. De la mateixa manera, des del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB, s’han reforçat els ajuts i
les activitats formatives. Per la seva banda,
el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) ha recuperat la normalitat assistencial presencial.

D’altra banda, en la línia de garantir la seguretat dels col·legiats, dels empleats i col·laboradors del Col·legi, durant bona part de
2021 s’han mantingut, a les instal·lacions de
la seu col·legial, les mesures de prevenció i
higiene implantades l’any 2020, com l’aposta per l’atenció en línia i el teletreball, la facilitació d’equips de protecció en l’atenció presencial, l’establiment de sentits de circulació i la intensificació de les tasques de neteja i desinfecció.
És difícil poder resumir en aquestes pàgines
tota l’activitat desenvolupada des del CoMB.
En l’àmbit de l’Assessoria Jurídica i del Servei de Praxi, el Col·legi ha continuat proporcionant als col·legiats la defensa dels seus in-

Pel que fa a l’activitat col·legial pròpiament
dita, s’ha continuat fent l’esforç de garantir l’excel·lència en el servei als col·legiats.
La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) ha
atès més de 40.800 gestions, 2.029 de les
quals han estat altes de col·legiació i reingressos, el que suposa una xifra rècord. Al
seu torn, el Servei d’Ocupació ha gestionat
un 50 % més d’ofertes de treball, signe de la
reactivació del mercat de treball en l’àmbit
sanitari. La Unitat de Participació ha apropat les activitats i els serveis col·legials als
metges i ha fet el necessari per tal que el
Col·legi tingui presència al territori i als centres de treball.
Mitjançant el Gabinet d’Estudis, el CoMB
ha impulsat publicacions sobre demografia mèdica, tot alertant sobre la necessitat
de prendre decisions urgents per revertir
l’accelerat procés de manca de professionals. Per altra banda, en col·laboració amb
la secció d’Assegurança Lliure, ha avan-

çat en el coneixement del sector assegurador i del perfil del professional de la medicina privada.
L’aposta del Col·legi per la formació i el
desenvolupament d’habilitats i competències que permetin als metges i metgesses
liderar el canvi professional s’ha concretat
en dos projectes clau de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL): un nou postgrau sobre visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic i una formació de
durada mitjana per donar suport al desenvolupament del nou rol professional d’assistent clínic o gestor de salut.
Totes aquestes iniciatives i serveis col·legials, impulsats per la Junta de Govern del
Col·legi de Metges de Barcelona, conjuntament amb les Juntes Comarcals i gràcies a
la implicació i competència dels seus treballadors i treballadores, permeten fer balanç
d’un any 2021 on ha quedat palès el compromís de la institució per situar-se sempre
al servei dels col·legiats, defensar els seus
interessos i oferir-los suport integral per desenvolupar la seva carrera amb seguretat i
professionalisme.

MARC SOLER
DIRECTOR
GENERAL CORPORATIU
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Responsabilitat Professional:
reforça la gestió
extrajudicial
Josep Arimany-Manso
Director del Servei
de Responsabilitat
Professional
Director de l’Àrea
de Praxi

per disminuir els litigis

l Servei de Responsabilitat Professional (SRP) del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC), adscrit a l’àrea de praxi
del CoMB, gestiona, des de l’any
1986, les reclamacions que s’interposen
contra els facultatius assegurats a través
de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat
professional. Des del juliol del 2017, aquesta pòlissa està contractada amb Sham (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles),
mútua d’assegurances especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, que delega a l’SRP la gestió, la tramitació i la defensa de totes les reclamacions,
la qual cosa permet oferir als col·legiats un
tracte personal i directe per part de personal altament especialitzat.

E

en ser un any atípic per la situació de crisi
provocada per la COVID-19) i es va consolidar la tendència a la baixa iniciada l’any
2018, després d’un període d’estabilitat.
Cal destacar que les reclamacions extrajudicials creixen fins al 73 % i es refermen com el tipus més freqüent de reclamació. Continua així la tendència iniciada
l’any 2008 de disminució dels litigis judicials, sobretot de les denúncies penals,
que l’any 2021 només van representar el
9 % del total dels sinistres oberts, la xifra
més baixa des del 1986. Això és molt positiu per als facultatius atès que només
una condemna en l’àmbit penal pot comportar la inhabilitació professional. També disminueixen les demandes civils que

se situen en el 18 %, 2 punts per sota respecte al 2020. Cal destacar que continua
essent molt baix, i especialment baix en
els procediments judicials, el percentatge
de reclamacions en què s’estableix que ha
existit responsabilitat per part del metge.
Durant l’any 2021, el 77 % dels assumptes
penals s’han resolt amb arxiu o sentència absolutòria i les condemnes en l’àmbit civil únicament representen un 20 %.
Aquestes dades refermen que l’SRP continua avançant en l’objectiu que pacients,
familiars i advocats confiïn en el nostre criteri a l’hora de resoldre les seves reclamacions, potenciant la gestió extrajudicial i allunyant els facultatius dels jutjats.

Tendència a la baixa en
les reclamacions
Durant l’any 2021, el nombre de reclamacions presentades va disminuir d’un 14 %
respecte a les presentades l’any 2019 (no
prenem com a referència l’any 2020 que

El model català de responsabilitat civil
professional medica és únic i capdavanter
a Europa, amb més de 26.469 assegurats

EVOLUCIÓ DELS SINISTRES DE 2004 A 2021
309 340

298

345

43 %

45 %

45 %

45 %

40 %

37 %

41 %

40 %

17 %

2004

18 %

2005

Civils

14 %

2006

Penals

15 %

2007

TOTAL 5.566

338

321

285

298

315

324

315

324

59 %

59 %

58 %

59 %

58 %

60 %

57 %

57 %

26 %

15 %

2008

26 %

15 %

2009

Extrajudicials

24 %

18 %

2010

25 %

16 %

2011

26 %

16 %

2012

23 %

17 %

2013

22 %
21 %

2014

22 %
21 %

2015

316

273

332

327

70 %

68 %

17 %

19 %

15 %

13 %

13 %

14 %

2016

2017

2018

2019

224

62 %

23 %

72 %

14 %

66 %

20 %
14 %

2020

282

73 %

18 %

9%

2021

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT COL·LEGIAL

Càtedra

 Realització, a través de l’IFMiL i en col·
laboració amb la Comissió consultiva de
l’aplicació de l’eutanàsia del Consell de Col·
legis de Metges de Catalunya, de la píndola informativa en relació amb la Llei 3/2021,
de regulació de l’eutanàsia.

La
de
Responsabilitat Professional
Mèdica i Medicina Legal consolida

la investigació

 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, al Grau de
Criminologia i al Grau de Seguretat de la UB.

defensada el 12 de gener de 2021 pel doctor Josep Benet Travé.

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

a Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal, adscrita a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i ubicada a la unitat
docent de l’Hospital Vall d’Hebron i a
la seu del CoMB, ha consolidat durant el 2021
la línia d'investigació pròpia en responsabilitat
professional mèdica i medicina legal. La Càtedra, creada l'any 2020, depenent del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.

L

La consolidació d’aquesta línia d’investigació s’ha vist reflectida en la defensa de tres
tesis doctorals durant el 2021:
1. Análisis de las reclamaciones por
responsabilidad profesional médica en
Cataluña durante el período 2010-2018,

 Docència del mòdul de Responsabilitat
Professional del Curs selectiu de la 30a
promoció de metges forenses, del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de
Justicia, dins del Pla de formació destinat
a metges forenses de nou ingrés del Ministeri de Justícia.

2. El médico como segunda víctima en los
casos de reclamación por presunta responsabilidad profesional por malapraxis,
defensada el 10 de juny de 2021 per Marta
Vizcaíno Rakosnik.
3. Análisis de los factores críticos de éxito
y de las ventajas competitivas del modelo
de responsabilidad civil profesional (RCP)
médica del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC). Período 20022017, defensada l’1 de desembre de 2021
per Juan Ignacio Morales Ferrero.

 Participació en ponències i col·laboracions en congressos i cursos.
 Publicació de quinze articles en diverses publicacions científiques de referència, com Archives of Suicide Research,
Progresos de Obstetricia y Ginecología,
Medicina Clínica, Acta Orthopaedica et
Traumatologica Turcica, Revista Española de Medicina Legal, Archivos Españoles
de Urología, Actas Urológicas Españolas,
Revista Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología i Revista de Psiquiatría y
Salud Mental.

A més a més, s’han dut a terme els projectes següents:
 Realització de noves edicions del Curs
virtual de Certificat Mèdic de Defunció i del
Curs virtual d’Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica, a través de l’IFMiL.

SINISTRES OBERTS
DURANT EL 2021, PER VIES

TIPUS DE RESOLUCIONS DELS SINISTRES
JUDICIALS DURANT EL 2021

Total

Total
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Extrajudicials
* Dades del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
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26 %

28
20 %
14
10 %

Absolució

5
14 %

5
3%

Condemna

Sobreseïment/Arxiu

23
63 %

Acords

2
6%

6
17 %

Incomp. Jurisdicció

Altres
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Nova acreditació del
Ferran Masanes
President del CEIC
del CoMB

Comitè Ètic

d’Investigació Clínica

l 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.

E

El 2 de setembre de 2021 es va dur a terme la
nova acreditació del Comitè amb una vigència de tres anys i se’n van actualitzar les normes de funcionament d’acord amb l’actual normativa. El CEIC també va renovar gran
part dels seus membres. El doctor Màrius
Morlans va passar el relleu de la presidència al doctor Ferran Masanes Torán, doctor
en Medicina i especialista en Medicina Interna. La resta de membres del CEIC són Helena
Corrigüelas Armillas, Emma Galceran Gràcia,

Carles Brotons Cuixart, Gonzalo Calvo Rojas,
Pilar Giner Boya, Júlia Martín Badia, Carles
Martin Fumadó, Cristina Redondo Iniesta, M.
Carmen Sabater Sánchez, Antònia Sans Boix,
Jordi Peláez de Loño i Sergio Prieto González.
Amb posterioritat a la nova acreditació, el
CEIC va reprendre l’activitat amb l’avaluació del projecte de recerca Anàlisi de la responsabilitat professional sanitària i aspectes deontològics en la fisioteràpia.

Projectes de recerca aprovats
pel CEIC
La seguretat clínica i la responsabilitat
professional en oftalmologia.
Els aspectes medicolegals en les residències geriàtriques a Catalunya.

El metge com a segona víctima en els casos de reclamació per presumpta responsabilitat professional per mala praxi.
Responsabilitat professional mèdica en
medicina i cirurgia del turmell i peu.
Estudi prospectiu sobre coneixements i
actituds dels metges respecte a la vacunació i a la reticència a la vacunació.
Anàlisi dels factors crítics d’èxit i dels avantatges competitius del model de responsabilitat civil professional mèdica del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya.
Responsabilitat professional mèdica en
medicina i cirurgia del canell i la mà.
Les entitats de base associativa, una aportació d’Osona a la sanitat catalana.

El Col·legi insta a la creació
de

Josep Arimany-Manso
Director de l’Àrea
de Praxi
Eulàlia Ruiz
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)

l’Observatori
d’Agressions

urant l’any 2021 s’han instruït a la
Unitat Integral de Violència contra el Metge (UIVCM) un total de 61
expedients per incidències sofertes i comunicades per col·legiats.
D’aquests, 17 han derivat en procediments
judicials; en 40 casos s’ha seguit la via extrajudicial, i en 4, els metges tan sols han requerit assessorament jurídic.

D

En algunes de les entrevistes mantingudes
durant l’any 2021 a la UIVCM amb els col·legiats, ha quedat palès que, per cobrir el buit
legal produït després de la reforma del Codi
Penal de 2015, cal que, davant de conductes
d’agressivitat o incivisme no greus, prota-

al personal sanitari

gonitzades pels usuaris de la sanitat pública, es disposi a Catalunya d’una normativa
d’ordre administratiu que protegeixi, tant el
personal sanitari com el funcionament dels
centres. La Junta de Govern del Col·legi, a
proposta de l’UIVCM, ha elaborat un informe per al Departament de Salut, per tal que
s’impulsi una Proposta de Llei al Parlament
per a la promulgació d’una disposició legal
administrativa sobre els drets i els deures
de les persones en l’atenció sanitària, així
com perquè s'insti a la creació de l’Observatori d’Agressions prevista en la Resolució 590/XI del Parlament de Catalunya, sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris (BOPC 395).

61

Expedients per
agressions el 2021

40 17
4
Via extrajudicial

Assessorament
jurídic

Procediments
judicials
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El Programa de Protecció Social
reforça els

PPS ajuts

i les

activitats formatives
Àngels Escorsell
Vocal de la Junta de
Govern (2018-2021)
Anna Olivé
Vocal de la Junta
de Govern

l Programa de Protecció Social (PPS) del
CoMB ha mantingut i reforçat la seva línia
d’ajuts COVID-19 durant l’any 2021, d’acord
amb l’evolució de la pandèmia. L’activitat del
PPS no ha estat afectada ni en el rendiment
ni en la capacitat de donar cobertura als metges i als
seus familiars.

E

Durant aquest any, s’han atès 1.910 persones. Les
treballadores socials han atès 269 casos nous i hi
ha hagut 429 casos en seguiment.
Pel que fa als ajuts, s’han concedit 817 ajuts de conciliació, 379 de dependència i s’han donat 307 prestacions assistencials.
La Unitat d’atenció als professionals sanitaris amb
COVID-19 persistent o amb seqüeles, des de la seva
posada en marxa el novembre del 2020 fins a finals del
2021, ha atès més de 50 casos de metges amb COVID-19 persistent. La unitat ha atès més dones que
homes i amb una mitjana d’edat entre els 40-50 anys
(Més informació pàg. 35).

1.910

Persones ateses al PPS durant
el 2021

698

Persones ateses per les
treballadores socials

Activitats formatives i de prevenció
En el marc de les activitats formatives i de prevenció del PPS, s’ha iniciat una nova línia de difusió d’innovació tecnològica, amb el propòsit d’apoderar digitalment els metges del Col·legi en la seva etapa sènior mitjançant seminaris sobre noves tecnologies. En
aquest sentit, es va posar en marxa la primera edició
de les Tecnoxerrades - Posa't al dia tecnològicament, el setembre de 2021, amb l’objectiu de proporcionar les eines necessàries per estar connectat i ben
informat i, alhora, posar fre a la bretxa digital.
També s’han celebrat els seminaris de preparació a
la jubilació per a metges i metgesses que s’han adaptat al nou context pandèmic. S’ha fet un seminari web
de preparació a la jubilació adreçat a metges a partir
dels 55 anys, que va tenir molt bona acollida. Així mateix, es va poder fer un seminari presencial a la Mútua de Terrassa.
El taller d’estimulació cognitiva No oblidis la teva memòria ha arribat, aquest 2021, a la quarta edició continuant amb el format virtual i amb èxit de participants.

269
Casos nous

429
Casos en seguiment

AJUTS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

817

Ajuts conciliació de la vida
personal i familiar

379
Ajuts d’atenció social
i a la dependència

307

Prestacions assistencials
periòdiques
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El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt
recupera la
normalitat
assistencial
presencial

PAIMM
Eugeni Bruguera
Director assistencial
de la Clínica Galatea

a persistència de la COVID-19 ha provocat,
durant l’any 2021, un increment del cansament físic i psicològic entre els professionals
de la salut i, de retruc, un augment important de la demanda de tractaments a la clínica Galatea del Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt (PAIMM). Els metges han estat una part important de la demanda d’atenció dels trastorns adaptatius, amb predomini de símptomes depressius o ansiosos i dels trastorns d’ansietat, que poden associar-se amb l’impacte de la pandèmia.

L

Malgrat això, de manera lenta i progressiva, la clínica ha intentat recuperar la normalitat de l’assistència
presencial, tant individual com grupal, amb un procés
de desescalada de les mesures que s’havien promogut de manera preventiva: les visites telemàtiques, la
reducció dels controls toxicològics i l’absència de visites i sortides de permís dels ingressats.
Cal destacar que s’ha iniciat l’assistència a estudiants
de medicina, arran del conveni signat entre la Fundació Galatea i les diverses facultats de medicina de les
universitats catalanes.

Assistència

Es tendeix a normalitzar l’activitat presencial a l’hospital de dia i l’ocupació de la unitat hospitalària ha estat
pràcticament total entre els professionals de la salut.
S’ha mantingut a ple rendiment la vigilància dels casos amb risc per a la praxi amb la signatura de 42
contractes terapèutics i el programa de trastorns
mentals severs (4 % del total de pacients).

Recerca
Durant el darrer any s’han publicat diversos estudis elaborats per professionals de la clínica en quatre revistes mèdiques, alguns dels quals en col·laboració amb professionals de primera línia nacional i
internacional.
S’ha de destacar també la presentació de diverses
ponències al voltant dels resultats obtinguts pel
programa en congressos nacionals i internacionals.

Web Clínica Galatea
Les visites al web de la Clínica Galatea han augmentat d’un 50 %, i la major part de visites són als articles del blog, dels quals els més visitats són els relacionats amb la COVID-19.

S’ha produït un increment de la demanda de primeres visites del 30 %, especialment entre els metges, i
ha crescut de manera significativa el nombre de pacients actualment en tractament i les visites de seguiment fetes per psiquiatres i psicòlegs de la clínica.

PACIENTS EN TRACTAMENT
DURANT EL 2021

1.811

423
153
9%

PACIENTS EN SEGUIMENT

986 672 153
Metges

Infermeria

Total de primeres visites
amb un 62,8 % d’increment
de primeres visites de metges

Altres
professionals
de la salut

672
37 %

986
54 %

Medicina
Infermeria
Altres
professionals
de la salut

10.667

Visites de seguiment
de psiquiatres i psicòlegs

308

Pacients que assistiren
a teràpia de grup
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App Galatea
un nou
Miquel Vilardell
President del Patronat
de la Fundació Galatea
Antoni Calvo
Director de la Fundació
Galatea

accés als serveis

i recursos de la Fundació

na de les grans novetats de l’any
2021 ha estat l’estrena de l’App Galatea, un nou canal de comunicació amb els professionals de la salut i d’accés als serveis i recursos
que la Fundació Galatea posa al seu abast.
Durant els mesos d’activitat de 2021 (va posar-se en marxa el mes de juliol), s’han registrat 385 usuaris, 227 dels quals metges.

U

A través de l’App Galatea els usuaris accedeixen a continguts exclusius, elaborats i seleccionats pensant sempre en la utilitat pràctica. Un bon exemple en són els qüestionaris
Avalua la teva salut emocional i Formes part
d’un equip de treball saludable?, dos tests
molt ràpids i senzills de fer mitjançant els quals
l’usuari pot conèixer el seu benestar emocional i el del seu equip i fer-ne un seguiment. En
funció dels resultats, té l’opció de rebre suport
per part dels professionals de la Fundació, així
com accés a eines de gestió emocional.

ginals, útils i de qualitat. En aquest sentit,
ha augmentat considerablement la producció audiovisual. S’han produït cinc capítols
nous de l’espai Converses, on es posen en valor les reflexions sobre salut i cura emocional
de professionals referents en el seu àmbit.
Cal destacar la col·laboració amb la resta de col·lectius que integren la Fundació,
fet que ha contribuït a donar veu a altres
professionals de la salut. Dos dels espais
web que reflecteixen molt bé aquest treball
conjunt són Professions i Testimonis, que
recullen experiències professionals i personals viscudes durant la pandèmia i que
expliquen com els experts de la Fundació
han ajudat els professionals a superar moments de por i d’incertesa.

gut ha estat l’estudi Repercussions de la
COVID-19 sobre la salut i l'exercici de la professió dels metges d'Espanya. (Més informació pàg. 34.)
L’equip de professionals de Fundació Galatea ha participat en 25 congressos i jornades de referència d’àmbit estatal i internacional per tal de donar a conèixer l’experiència de la Fundació en la cura de la salut
dels professionals i de conèixer i aprendre
d’altres models i intervencions que es duen
a terme en altres entorns. Cal destacar la
participació a la International Conference
on Physicians Health 2021 i a la Comissió
Europea a l’Expert panel on effective ways
of investing in Health.

Formació: reforçant habilitats
i competències per exercir de
manera saludable
L’activitat formativa ha continuat sent un
pilar fonamental de la Fundació: 1.332 professionals han apostat pels seus cursos i
seminaris. Al llarg de 2021, les formacions,
que s’han fet en format virtual o autoformatiu, s’han centrat en estratègies preventives i en treballar molt a fons amb els
alumnes les habilitats i competències
necessàries per exercir de manera saludable. Això ha inclòs recursos per aprendre
a gestionar conflictes laborals de manera
positiva o per convertir les reunions de treball en eines efectives, entre moltes altres.

16.095

App Galatea

Més producció audiovisual i
més veus de professionals

La formació en autocura personal ha estat
una branca molt demandada al llarg de l’any
i ha ajudat molts professionals a desenvolupar i a disposar de més recursos personals
per superar situacions d’alt impacte emocional, com ara les derivades de la pandèmia.

L’altra gran via de comunicació entre la Fundació i els professionals de la salut és la pàgina web. Al llarg de 2021 s’ha treballat intensament per oferir als usuaris continguts ori-

Pel que fa als estudis que s’han portat a
terme des de la Fundació, el més important i que més impacte públic ha tin-

1.332

Un altre recurs molt apreciat pels usuaris han
estat les Píndoles d’autoregulació emocional, una sèrie d’àudios que conviden al recolliment i a la calma a través de la respiració. Aquest recurs sonor ha estat elaborat
per una de les col·laboradores de la Fundació
i està dissenyat, per tant, pensant especialment en les necessitats del col·lectiu de professionals als quals s’adreça.
L’App Galatea també recull l’activitat formativa de la Fundació, així com l’agenda d’esdeveniments i notícies d’actualitat pròpies i d’altres institucions de l’àmbit de la salut
que poden ser d’interès i utilitat per als usuaris de l’aplicació.

visites al web

Dades Youtube

138 6.113
669
seguidors

visualitzacions

visualitzacions

El vídeo més vist: Dra. Montse
Esquerda: "Sense medicina
personal no hi haurà
medicina personalitzada"

3.041
visites

Participació cursos
formatius i autoformatius
professionals
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La Unitat d’Atenció al Col·legiat

UAC

atén més de

40.800
peticions de servei

a Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) té com
a finalitat orientar els metges per resoldre
qualsevol qüestió sobre els tràmits que calgui fer al Col·legi o que tinguin relació amb
l’exercici de la professió. Des de la UAC es
faciliten les gestions necessàries per al desenvolupament en les diferents etapes de la vida professional del
metge: els certificats mèdics, el carnet col·legial, el registre del títol i de l’especialitat, les acreditacions, certificacions digitals, entre d’altres.

L

Sònia Miravet
Vicesecretària
del CoMB

Una de les principals funcions de la UAC és la gestió
del registre col·legial (altes i reincorporacions, baixes,
modificacions de dades, registre d’especialitat, condició col·legial d’exercent o de no exercent), així com
certificació de col·legiació, certificació de praxi i legalitzacions de signatures. La situació pandèmica
ha comportat que la UAC hagi anat adaptant dinàmicament el dispositiu d’atenció presencial segons
l’impacte de les diferents onades. Així i tot, el 2021
ha estat un any en el qual s’ha assolit la xifra rècord
de 2.029 altes de col·legiació i reingressos. En total
s’han gestionat 40.801 peticions de servei dels col·legiats, el 60 % virtuals i el 40 % presencials, corresponents a les sol·licituds de 18.505 persones. En nombre de consultes, s’ha arribat a atendre un equivalent
del 46 % dels col·legiats.

40.801
GESTIONS

60 % 40 %
virtuals

presencials

2.029

Altes de col·legiació
+ reingressos

Una altra de les tasques de la UAC és l’emissió de
certificats digitals i de carnets de col·legiat. Sense
comptar les renovacions, durant el 2021 s’han emès
6.948 certificats digitals, dels quals gairebé un 50 %
s’han fet directament a través de diferents institucions sanitàries. També s’han emès 900 nous carnets de col·legiat.

La vacunació de la COVID-19
dels professionals sanitaris
La UAC també té la funció de fer el seguiment i donar resposta a les noves necessitats del col·lectiu
mèdic. En aquest sentit, s’ha coordinat i orientat els
més de 4.200 col·legiats que han optat per accedir a
la vacunació de la COVID-19 mitjançant el canal habilitat per l’administració sanitària a través del CoMB,
tant pel que fa a la primera i la segona dosi, com per
aquells que han sol·licitat accés a la dosi de reforç.
També s’ha contribuït a facilitar l'accés de la vacunació a prop de 1.700 treballadors del sector sanitari —vinculats a consultes i centres mèdics de col·legiats i a petició d’aquests— que, tot i ser grup de vacunació prioritari, no disposaven d’un col·legi professional on adreçar-se.

7.848

Carnets col·legials /
Certificats digitals

4.200

18.505
Persones ateses

Col·legiats han accedit
a la vacunació de la
COVID-19 a traves del CoMB

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT COL·LEGIAL

Suport col·legial als

MIR

Metges
Interns
Residents

ls metges MIR i metges joves van expressar
la seva preocupació amb el sistema d’elecció de places per a l’accés a la formació sanitària especialitzada de 2021. La Direcció
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, en un primer moment, va plantejar un
sistema d’accés a la formació sanitària especialitzada que consistia a presentar una llista de preferències classificades per centre i per especialitat que podia arribar a contenir més de 6.000 ítems, posteriorment es procedia a l’adjudicació telemàtica de places
en un sol dia i sense opcions a modificar l’elecció en
directe. Des de la Secció Col·legial de MIR i Metges Joves es va considerar que aquest sistema no era ni just
ni idoni. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer seva aquesta preocupació i va demanar per escrit al director general d’Ordenació Professional, Vicenç Martínez Ibáñez, que se substituís
el sistema d’elecció per un altre que permetés l’elecció de places en temps real.

E

Iolanda Jordan
Vocal de la Junta
de Govern
Oriol Mirallas
Vocal de la Junta
de Govern

Davant les queixes pel sistema d’elecció de places
MIR, la Direcció General d’Ordenació Professional el
va modificar i es va fer en format telemàtic en torns
diaris de 400 persones.

La Secció de metges MIR i metges joves va fer un sondeig entre els futurs MIR i un 58 % estaven en desacord amb l’elecció pel sistema telemàtic, un 42 % hi
estava d’acord i un 18 % preferien un format mixt.

Jornades d’orientació i benvinguda
als nous MIR
L’acte de benvinguda als nous col·legiats MIR i la X edició de les Jornades d’Orientació als futurs s'han celebrat novament en format virtual. La jornada d’orientació als futurs residents va comptar amb la participació de 92 metges voluntaris de diferents especialitats que van respondre, a partir de les seves
experiències, tots els dubtes que els plantejaven els
futurs residents.
El 2021 van començar la residència 969 metges (629
dones i 340 homes). L’especialitat més demandada va
ser la de Medicina Familiar i Comunitària (25,2 %), seguida de Pediatria (6,3 %), Anestesiologia i Reanimació (6,0 %) i Medicina Interna (5,7 %). La procedència
(lloc de naixement) dels nous MIR és: 43,2 % de Catalunya (d’aquests un 36,9 % de Barcelona), 29,3 % de
la resta d’Espanya, 23,4 % d'Amèrica Llatina i Central
i 2,6 % de la resta d’Europa.

PERFIL DELS METGES QUE VAN COMENÇAR LA RESIDÈNCIA EL 2021

969
TOTAL

Dones

Homes

629

340

DH

64,9 % 35,1 %

PROCEDÈNCIA
Catalunya
Barcelona 358 36,9 %
Girona 25 2,6 %
Lleida 18 1,9 %
Tarragona 18 1,9 %

Catalunya 419 43,3 %
Resta d'Espanya 284 29,3 %
Resta d'Europa 25 2,6 %
Amèrica Llatina i Central 227 23,4 %
Altres 14 1,4 %
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IFMiL
impulsa la formació

L’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge

de nous rols professionals
Lluís Esteve
Tresorer del CoMB
Iolanda Jordan
Vocal de la Junta
de Govern

D

urant el 2021, l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) ha consolidat el seu
projecte formatiu afrontant amb èxit el seu
segon any acadèmic, que abasta des de setembre 2020 a juny 2021.

En aquest període, l’IFMiL ha posat en marxa dos dels
projectes claus en la formació continuada que s’ofereix des dels col·legis de metges: la primera edició del
Postgrau “Visió estratègica, habilitats i valors per
al lideratge mèdic” i una formació per donar suport
al desenvolupament d’un nou rol professional: l’Assistent Clínic o gestor de salut.
Tots dos projectes s’emmarquen en el propòsit conjunt dels quatre col·legis de metges de contribuir a la
transformació del sistema sanitari mitjançant la formació i el desenvolupament de competències i habilitats que permetin liderar el canvi. La intenció de l’IFMiL és impulsar la creació d’una pedrera de metges

1.841
Alumnes

68 %

32 %

88 %

12 %

dones

homes

metges

altres
professionals

per garantir un bon relleu generacional reforçant els
valors de la professió mèdica i contribuir, igualment,
que el personal administratiu pugui creixer, millorar i
es generin noves oportunitats de desenvolupament
professional que contribueixin a millores significatives pel futur de les organitzacions.

Increment de l’oferta formativa
Més enllà d’aquests projectes, l’IFMiL ha seguit incrementant la seva oferta formativa des del compromís
amb les necessitats i les inquietuds del col·lectiu mèdic. En aquesta línia, durant el curs 2020-2021, s’ha
ampliat la proposta de cursos en àmbits clau per a la
professió com són la praxi, les habilitats comunicatives, l’ús de les noves tecnologies o la promoció de la
salut. Així mateix, i amb la voluntat de fer costat als
centres, durant aquest segon any s’ha obert una línia de treball corporatiu que permet oferir formació a
mida per a equips assistencials, organitzacions i centres amb necessitats específiques.
Entre les formacions de 2021, destaquen cursos com
el de "Com incorporar les teleconsultes amb èxit",
amb més de 800 alumnes; el de "L’ús de les tecnologies mòbils per a la pràctica clínica", amb 200, o alguns materials autoformatius de caràcter divulgatiu
com són les píndoles formatives sobre la Llei de Regulació de l’Eutanàsia del 25 de juny de 2021 o sobre l’abordatge de la Violència Masclista a les consultes, un material inspirat en cinc casos reals de diferents àmbits assistencials.

L’Oficina Tècnica d’Acreditació

76 5

màsters

Cursos

71

de curta i mitja durada,
dels quals:

37 39
en línia

presencials i
semipresencials

El CoMB, a través de l’Oficina Tècnica d’Acreditació,
facilita als metges que han fet un desenvolupament
professional continuat en un àmbit específic un diploma que ho certifica, un cop analitzada la formació
d’acord amb un barem preestablert. També s’acredita la capacitació de professionals de sectors específics (DICAP). El 2021 s’han tramitat quatre Diplomes
d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada (DAC-FMC) i Desenvolupament Professional Continuat (DPC) i vuit Diplomes Acreditatius de Capacitació (DIACAP). D’aquests, un en Salut Internacional,
un en Sinologia i Patologia Mamària i sis en Medicina
Cosmètica i Estètica.

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT COL·LEGIAL

Nou postgrau

sobre visió estratègica, habilitats
i valors per al lideratge mèdic
Albert Ledesma
Director del postgrau
"Visió estratègica,
habilitats i valors per al
lideratge mèdic”

’Institut de Formació Mèdica i Lideratge va
néixer al 2019 amb l’objectiu de constituir-se
en una marca de prestigi de la formació mèdica continuada i en un referent que assegurés el rol dels metges com a líders del model d’atenció a les persones.

L

En aquest març i amb la clara voluntat de reforçar els
valors de la professió, durant el 2021 va posar en marxa la primera edició del postgrau “Visió estratègica,
habilitats i valors per al lideratge mèdic”. Un programa d’un curs acadèmic (setembre-juny) que, acreditat
per la Universitat de Barcelona, té la voluntat de formar
noves fornades de metges que garanteixin el relleu generacional i liderin la transformació del sistema sanitari.
Es tracta d’una proposta única dins el sector que en
la primera edició ha format 26 metges i metgesses
de diferents àmbits assistencials que ocupen espais
de lideratge amb el seu equip, servei o organització.

 Aportant valor a la relació metge-pacient: atenció centrada en el pacient, la medicina de consum, la
integració de serveis, la trajectòria clínica com a cadena de valor.
 Dibuixant el futur: demografia, evolució dels sistemes de benestar, noves professions sanitàries, models d’atenció del futur.
 Construint des de la flexibilitat i l’adaptació al
canvi: les organitzacions, els sistemes integrats de
salut, la gestió intel·ligent de les dades.
 Compromesos més enllà de la consulta: lideratge en docència i recerca, responsabilitat social corporativa, el metge com a comunicador.
Així mateix, es nodreix amb diversos tallers competencials per reforçar el treball en equip i obrir la mirada al
sector i amb una part molt important d’autoconeixement i treball personal que pretén impulsar el canvi de rol.

El programa s’articula entorn a cinc eixos temàtics:
 El metge del segle xxi: professionalisme, responsabilitat professional, seguretat clínica.

Postgrau “Visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic”.

En finalitzar el postgrau, previst per al juny de 2022,
tots els assistents hauran de fer un projecte aplicat
en clau de transformació que aporti valor als equips i
a la mateixa organització.
En els propers tres o quatre anys, l‘IFMiL té l'objectiu
de formar un total de 150 metges per a que promoguin les transformacions necessàries per al sistema.

Cicle d’experiències en lideratge
El març de 2021, l’IFMiL va iniciar un nou cicle amb
l’objectiu que les experiències en lideratge d’èxit exposades per professionals de l’àmbit sanitari serveixin
d’exemple i contribueixin a repensar i construir nous
models d’atenció. La primera experiència que es va
presentar es va centrar a plantejar el futur de l’atenció a les persones als centres residencials partint de
les lliçons apreses durant la pandèmia per COVID-19.
En la sessió, es va destacar que, pel que fa a les noves
modalitats d’atenció en l’entorn residencial i domiciliari, és important tenir una visió conjunta i integradora
que se centri en les necessitats de les persones i en el
seu projecte de vida.
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El Servei

d’Ocupació
gestiona un

Francesc Bas-Cutrina
Vocal de la Junta
de Govern (2018-2021)

50 %

més d’ofertes de treball

esprés d’un any marcat per la pandèmia de
la COVID-19, durant el 2021 s’ha reactivat
el mercat de treball de l’àmbit sanitari cosa
que s’ha concretat en la rebuda d’ofertes de
treball. Això s’ha traduït en un increment espectacular de les ofertes gestionades respecte a l’any
anterior (50,5 %).

A finals del 2021, estaven inscrits al Servei d’Ocupació 4.249 metges. Durant l’any s’hi han inscrit 409
metges nous (un 27,4 % menys que el 2020): més
dones (67 %) i més metges sense especialitat (74 %).
La major part han nascut a l’estranger (55 %), tot i
el descens progressiu en els darrers anys d’aquest
col·lectiu.

S’han gestionat 1.898 ofertes i s’ha arribat a la xifra
rècord de 534 ofertes gestionades en el darrer trimestre de l’any. De les ofertes gestionades, la majoria corresponen al sector privat (54 %) i un 77 % estan
vinculades a contractes laborals. Es pot observar que,
any darrere any, hi ha un augment de la contractació laboral a causa, en part, de l’assumpció progressiva d’aquest tipus de contractació en el sector privat.

Cal destacar l’inici del disseny d’un nou portal del
Servei d’Ocupació per als col·legiats que cerquen
una feina, volen una millora laboral o un complement de feina. El portal permet:

El 74 % del total de les ofertes són d’especialitats. Les
més demandades han estat les de Medicina Familiar
i Comunitària (288), Medicina Interna (180), Psiquiatria (157), Geriatria (104) i Medicina del Treball (92).

 Modificar i afegir directament, prèvia validació del
Servei d’Ocupació, qualsevol informació relacionada
amb el seu currículum i les necessitats d'ocupació
dels professionals inscrits.

D

1.898

OFERTES DE
TREBALL EL 2021

(50,5 % més que el 2020)

4.249
METGES INSCRITS

 Inscriure’s al Servei d’Ocupació en línia, sense deixar de banda els altres canals que tenim en funcionament: presencial, telèfon i videoconferència.

ESPECIALITATS MÉS DEMANDADES
288

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

180

MEDICINA INTERNA

157

PSIQUIATRIA

104

GERIATRIA

92

MEDICINA DEL TREBALL

10,00 %

8,70 %

5,70 %

5,10 %

DERMATOLOGIA

78

4,30 %

PEDIATRIA I ÀREES ESPECÍFIQUES

72

4,00 %

APARELL DIGESTIU

66

3,60 %

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

59

3,30 %

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

57

3,20 %

NEUROLOGIA

54

3,00 %

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

46

2,50 %

RADIODIAGNÒSTIC

46

2,50 %

PNEUMOLOGIA

42

2,30 %

CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU

40

2,20 %

15,90 %
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Incrementen les consultes a

l’Assessoria Jurídica

sobre condicions de jubilació
i títols d’especialista
extracomunitaris
Ignasi Pidevall
Director jurídic

'Assessoria Jurídica del Col·legi ofereix orientació i assessorament als col·legiats en
relació amb tots els aspectes relatius a
l’exercici de la professió, a l’accés i als requisits legals per exercir-la. El servei també
inclou l’assessorament jurídic laboral en l’àmbit públic
i privat quant a les condicions de treball (contractacions, retribucions, jornades, règim disciplinari, etc.)
o en matèria de Seguretat Social (prestacions de jubilacions, invalideses, atur, etc.).

L

L’any 2021 s’han atès 4.049 col·legiats, en 4.246 consultes. D’aquestes consultes, 1.023 són pròpies de
l’exercici professional (deontologia, documentació
clínica, informació i consentiment, titulacions, etc.),
399 són derivades de l’exercici privat de la professió
(inici de l’activitat, autorització de centres, societats
professionals, protecció de dades, etc.) i 2.824 són de
caràcter juridicolaboral (contractació, guàrdies, cotitzacions, jubilacions).
És especialment significatiu l’augment de consultes en matèria de pensions i condicions de jubila-

ció, així com l’important increment de consultes respecte a l’homologació de títols d’especialista extracomunitaris.
Una altra de les funcions de l’Assessoria Jurídica és
la de la representació i la defensa judicial de les resolucions corporatives i la de l’assessorament de la
tramitació dels expedients de control d’exercici professional. Així mateix, s’intervé en la redacció d’al·legacions i redactats alternatius en projectes normatius autonòmics i estatals o corporatius.
En aquest sentit, pel que fa a les tasques corporatives, es destaca la participació activa i intensiva durant el 2021, en el Comitè Redactor del Projecte del
Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. L'Assessoria Jurídica ha treballat
en la gestió de les aportacions enviades pels col·legiats respecte als projectes del Codi sotmesos a informació pública, així com en la preparació i tramitació
del text final, declarat conforme a la legalitat pel Departament de Justícia, que va entrar en vigor el 5 de
febrer de 2022. (Més informació pàg. 24.)

SERVEIS JURÍDICS

4.246
CONSULTES ATESES

4.049

COL·LEGIATS ATESOS

1.023

Sobre l’exercici
professional

2.824

Juridicolaborals

399

Derivades de
l’exercici privat
de la professió
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El Servei d’Acreditació
de la Formació Mèdica Continuada
s’adapta a la

digitalització
de la formació

Antonio Roman
Vocal de la Junta
de Govern (2018-2021)

'acreditació d'activitats i programes de formació continuada a l'àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), un òrgan creat l’any 2006.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya té delegades les funcions d’acreditació de les activitats
de formació continuada adreçades a metges i ho fa a
través del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada (SAFMC).

L

El SAFMC ha organitzat al llarg de 2021 noves sessions formatives del cicle FAQ’S en Acreditació sobre
les preguntes i problemes freqüents que es plantegen en les sol·licituds d’acreditació rebudes al servei.
Les sessions formatives tenen com a objectiu continuar donant suport a les entitats organitzadores de
formació i als seus professionals, per tal de respondre de manera efectiva als dubtes reiterats que sorgien en les noves tipologies d’acreditació.

1.472

Noves activitats
formatives acceptades
i acreditades

55,6 %
Activitat formativa
presencial

44,4 %

Activitat formativa mixta
o digitalitzada

2000

1500

1000

500

2019
Presencial

2020
Distància

2021
Mixta

Total

Els temes plantejats han estat:
 La sol·licitud d’acreditació: Procediment administratiu (2a edició)
 L’acreditació de grups de treball (específica per a
organitzacions professionals i societats científiques)
 L’acreditació de sessions en streaming (webinar)

Augment de les formacions virtuals
Les formacions virtuals (sessions en streaming, webinars, webcast) han augmentat considerablement.
Les entitats formadores, ateses les circumstàncies
provocades per la pandèmia de COVID-19, van substituir moltes de les activitats formatives presencials
que no es podien fer, adaptant-les per oferir-les a través de les noves eines tecnològiques. Pel que fa al volum de les formacions presencials, aquestes també
van augmentar, paral·lelament a les virtuals.
Del total de 1.472 de l’activitat acreditada el 2021,
un 55,6 % van ser activitats presencials. Aquesta activitat torna a recuperar-se respecte al 2020, any en
què l’activitat presencial va davallar al 39,4 %. També
les activitats mixtes, on hi ha una part presencial i una
de virtual, van augmentar respecte al 2020 i al 2019.
El SAFMC ha constatat que hi ha un procés de transformació digital en l’entorn de la formació mèdica continuada i una progressiva digitalització de les propostes formatives que arriben al servei d’acreditació. A partir de
les opinions de tots els implicats en el procés d’acreditació (organitzadors, avaluadors, coordinadors, secretaria administrativa i tècnica), el SAFMC ha analitzat i
revisat tot el procediment d’acreditació amb l’objectiu
de millorar i agilitzar el tràmit per a l’organitzador. Així,
el SAFMC pot ser més eficient des del punt de vista
de la gestió i l’avaluació de l’activitat. S’ha actualitzat
la Guia de suport a l’acreditació i, alhora, s’està treballant en noves propostes de millora, tant pel que fa a la
simplificació del formulari de sol·licitud com en el programa de gestió Acredita.net. També s’han automatitzat i agilitzat processos i s’ha treballat en la millora
del nivell de transparència dels resultats, de la informació i dels canals de comunicació.
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Les

beques Bada

en cooperació es centren en els

ajuts a la formació
Beatriu Bilbeny
Vocal de la Junta
de Govern
Mònica Botta
Vocal de la Junta
de Govern (2018-2021)

L

'any 1993 el CoMB va crear les beques Bada
amb la finalitat de promoure la formació
mèdica dels metges cooperants i així contribuir a millorar les condicions sanitàries
dels països en desenvolupament.

Des de llavors, el Col·legi ha anat atorgant aquestes
beques sense interrupció, fins i tot durant la pandèmia de COVID-19. Des del seu origen s’hi han destinat al voltant d’un milió d’euros i se n’han beneficiat
un total de 398 metges cooperants.
En la xxviii convocatòria s’han presentat nou sol·licituds, set de les quals eren per a màsters, postgraus
i cursos relacionats amb la medicina tropical, les
malalties infeccioses i la salut internacional; una sol·
licitud era per estudiar l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a Burkina Faso i una darrera era per fer una estada formativa en un Servei de
Pediatria hospitalària. Després d’una anàlisi exhaustiva de les sol·licituds per part de la Comissió Avaluadora, es van becar set metges tenint en compte els
següents criteris orientatius generals:
 La idoneïtat i l'adequació del contingut del programa
o estada formativa a l’objecte de les beques.
 L’expedient acadèmic.
 L’experiència prèvia en el camp de la Cooperació Internacional.
 L’aplicabilitat / incidència de la formació o estada formativa en activitats de cooperació.

 No estar percebent altres suports o ajuts econòmics
per a l’activitat formativa per a la qual se sol·licita la Beca.
La dotació econòmica de les beques ha estat de
24.750 € aportats pel Col·legi de Metges de Barcelona.
El 2021, com va passar l’any anterior, tampoc es va poder organitzar el Mediconcert per ajudar en la recaptació de fons, a causa de la pandèmia de COVID-19. Pel
mateix motiu, tampoc es va poder fer la jornada que se
celebrava en l’acte de lliurament de les beques i en la
qual es presentaven i debatien aspectes i experiències
en l’àmbit de la cooperació.

Doctor JOSÉ LUIS BADA
(1935-1998)
Pioner en la Medicina Tropical, la cooperació sanitària
i la salut de les migracions a Catalunya i a Espanya,
Bada considerava les polítiques de cooperació internacional un deure dels països rics que s’ha de fer des
del rigor i no des de la benevolència. No es considerava a si mateix un cooperant sinó un metge especialitzat capaç de fer bona medicina i de donar atenció de
qualitat, fins i tot en situacions adverses i sense els
mitjans adequats. Considerava bàsics la investigació, l’estudi i la formació constant per oferir un servei
de qualitat. Defensava polítiques públiques de salut
per a tota la ciutadania, inclosos els nouvinguts, sense discriminació, millorant el sistema de salut i treballant per millorar la capacitat d'adaptar els serveis
públics a tots els ciutadans amb garanties d’igualtat.
L’any 1998 el Col·legi va donar el seu nom a les beques
en cooperació creades cinc anys abans.

Metges becats en la XXVIII edició de les Beques Bada

Suzy Carla
Candé Vinha Afonso

Laia Bruna
Estrach

Blanca
Ivars Ibiza

Maria
Martín Orejas

Juan Ignacio
Rodríguez Gómez

María Mercedes
Vallejo Tobón

Adoumbaye
Djmiltona
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Programa
d’Emprenedoria amplia
la participació en els fòrums
del sector salut
El

Ferran Fillat
Vocal de la Junta
de Govern
Nadia Pons
Gerent del Programa
d’Emprenedoria del
CoMB

l Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB),
mitjançant el Programa d’Emprenedoria ha
ampliat considerablement la seva participació en els fòrums de referència de l’emprenedoria en el sector salut. Això s’ha concretat, durant el 2021, en la participació en el Mobile World
Congress 2021, l’organització dels Fòrums d’inversió
Healthcare i la celebració de la 2a edició de l’E-health Investment Fòrum. Així mateix, el Programa d’Emprenedoria i innovació del CoMB ha assessorat més
de 240 projectes el 2021.

E

Participació al Mobile World Congress
En el marc del Mobile World Congress (MWC) 2021, la
gerent del Programa d’Emprenedoria, Nadia Pons,
va participar en una taula rodona sobre l’estratègia del sector salut a Catalunya al 4YFN, que és l’esdeveniment inicial de l’exposició més gran del món
per a la indústria mòbil, GSMA MWC. El debat, amb
un panell d’experts en la matèria, va analitzar l’estat de la transferència de tecnologia, innovació i inversió en start-ups als primers estadis de desenvolupament.

Fòrum d’inversió Healthcare
Aquest 2021, mitjançant el Programa d’Emprenedoria es van consolidar els fòrums d’inversió virtual amb

la participació de prop de 700 persones en dues edicions. El nou format, implementat durant la pandèmia, ha facilitat la presentació de projectes des de diferents localitzacions de Catalunya i ha fomentat la
connexió amb inversors internacionals.
Cal destacar l’augment de la participació de projectes promocionats per centres de recerca i hospitals, 44 % i 12 % del total rebut, respectivament.

E-health Investment Forum
El 28 de setembre de 2021 es va celebrar la 2a edició
de l’E-health Investment Forum centrada en intel·ligència artificial i en format híbrid (presencial,
virtual). Amb més de 460 inscripcions, es van presentar 38 projectes a la convocatòria inicial. Se’n van
seleccionar 9 de start-ups en diferents estadis, seed
i growth. Aquesta edició va incorporar la participació
de l’EIT Health com a soci europeu. Es van presentar
projectes de nou països diferents, de dins i de fora de
la Unió Europea, que van generar 108 interaccions
amb inversors.
Amb aquest nou espai, el Programa d’Emprenedoria
es posiciona com a agent de qualitat en la selecció i
guia de projectes d’emprenedoria, a més de liderar la
cerca de finançament en salut digital.

28è

29è

2nd

Fòrum d'inversió Healthcare
( 24/03/21) Virtual

Fòrum d'inversió Healthcare
( 28/10/21) Virtual

E-Health Investment Forum
(28/09/21) Hibrid

31

31

38

Projectes
presentats

6

Projectes
seleccionats

420
Inscrits

Empresa
Nanoligent
Affirma Biotech
Succipro
Aortyx
Doppli Connect
Women UP

Projectes
presentats

6

Projectes
seleccionats

276
Inscrits

Empresa
DIVERSA Technologies
ICU Medical Techonologies
Loop Dx
Gate2Brain
Ephion Health
Singularity Biomed

Projectes
presentats

9

Projectes
seleccionats

459
Inscrits

Empresa
AI for Dentistry
Heuristik
Iluria
IOMED
Lapsi Health
Legit Health
Made of Genes
mjn-neuro
Sycai
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FORUMS D'INVERSIÓ HEALTHCARE

Principis de bona pràctica de

TIPOLOGIA
PROJECTES REBUTS

Web Mèdica Acreditada

15 %
59 %

7%

Gustavo Tolchinsky
Secretari del CoMB

16 %
3%

Salut digital
Dispositius mèdics
Serveis sanitaris
Biotecnologia

IVD

1-5M
15 %
< 1M
59 %

Tot aquest treball es va recollint als Principis de Bona
Pràctica WMA, un document mare que unifica els criteris de revisió de les webs i que s'adequa a les novetats
que van sorgint en cada moment. Aquest document
es públic i consultable al web https://wma.comb.cat

ORIGEN DELS PROJECTES
24 %

Pel que fa a l’activitat del servei WMA, durant el 2021,
s’han revisat 333 webs, s’han rebut 40 noves sol·licituds d’acreditació, s’han enviat 173 propostes de correccions i 261 webs han repetit certificació un any
més, el que representa un 78 % del total de les webs
revisades.

44 %
12 %
20 %

Centres de recerca
Universitats
Hospitals
Independents

ORIGEN TERRITORIAL
DELS PROJECTES
4%
21 %
53 %
22 %

Catalunya
Europa
Resta de l'Estat Espanyol

E

WMA s'ha enfrontat, durant el 2021, al debat sobre que
és acceptable en relació amb el tracte que es dona
als testimonis apareguts a les planes web de salut.
En el debat s'ha tingut en compte el marc legislatiu i
ètic actual i les situacions on els testimonis web han
proliferat considerablement. Finalment, des de WMA
s’ha consensuat permetre l’aparició de testimonis a
les webs acreditades sempre que no siguin de personalitats notòries i el seu discurs, així com el del metge, estigui subjecte al Codi Deontològic.

NECESSITATS FINANCERES

1M
26 %

l comitè tècnic de Web Mèdica Acreditada
(WMA) es reuneix trimestralment per tractar expedients que han pogut generar dubtes, per consolidar criteris i per debatre sobre com s’informa sobre temes mèdics a les
diferents webs. És molt important fer aquesta tasca
d’actualització, ja que internet és un entorn en constant transformació.

Resta del món

333 40

Webs
revisades

Noves sol·licituds
d’acreditació

261

Webs amb dues
o més edicions

173

Propostes de
correccions
demanades

Centres assistencials 38 %
Web professional personal 17 %
Associacions científiques, professionals
i de recerca 12 %
Empreses farmacèutiques 9 %
Organitzacions sense ànim de lucre 7 %
Associacions de pacients o grups de suport 5 %
Editorials i mitjans de comunicació 5 %
Empreses comercials 3 %
Universitats i institucions educatives 3 %
Administracions públiques 1 %
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Els metges al centre dels

canals de

comunicació
Antoni Trilla
Vocal de la Junta
de Govern

el que fa als canals de comunicació, l’any
2021 ha estat marcat pel llançament de la
nova pàgina web del CoMB. Amb un disseny renovat, molt més net i visual, el web
col·legial ha guanyat en fluïdesa i transparència. El fet que hagi passat a ser responsiu (els
continguts s’adapten dinàmicament a la mida de la
pantalla del dispositiu des del qual s’hi accedeix), ha
millorat considerablement l’accessibilitat i la interacció amb els usuaris.

P

El nou web també ha incorporat noves i notables
funcionalitats. Un bon exemple és l’Àrea Privada del col·legiat, en la qual consten les dades personals i professionals dels usuaris i des d’on poden
accedir de manera directa, fàcil i segura a les gestions col·legials, com ara demanar cita prèvia, iniciar
un tràmit i consultar l’estat en què es troba, accedir
al rebut col·legial i a les quotes o descarregar els diplomes d’assistència, entre d’altres gestions.

Nous projectes comunicatius
Respecte als continguts que s’han difós a través dels
canals de comunicació corporatius, s’ha treballat molt
a consciència per continuar posant en el centre els
professionals. Una de les línies de comunicació que
ho demostra és la d’Històries de Metges, l’objectiu de la qual és posar en valor experiències professionals i sobretot personals molt diverses que mostren la vessant més humana i humanista dels col·legiats. No és estrany que les entrevistes que es fan sota
aquest paraigües siguin les peces més visitades del
Blog del CoMB.

Web

2,6 M
Pàgines vistes
DISPOSITIUS

64 %

Ordinador sobretaula

33 %
Mòbil

3%

Tauleta

2.525
Visites Revista CoMB html
Blog CoMB

27.909
Total visites acumulades
(5,6 % + 2020)

Post més llegit
Victoria Pulido: “Hem de
parlar més, perquè vivim
en un món que s’acaba
en un instant”

del
CoMB

Seguint aquesta filosofia, a finals de l’any 2021 es va començar a treballar en un nou projecte comunicatiu: Hipòcrates en pijama, el podcast del Col·legi de Metges
de Barcelona, amb l’objectiu de donar cabuda a més
històries, més testimonis i més experiències de metges
i metgesses i d’altres professionals. A l’Hipòcrates en pijama no només es parla de medicina, també es parla de
salut, d’història, d’esport i, fins i tot, de cinema. Amb el
suport tècnic de Betevé Ràdio, s’han enregistrat els primers episodis, a partir de 2022, i s'han començat a emetre i difondre a través de les plataformes corresponents.
La revista col·legial, en les edicions en paper i digital,
ha reflectit també de manera especial la veu i opinions
dels metges i l'actualitat sanitària i ha incidit en les accions del CoMB, tant pel que fa a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19 com sobre altres qüestions professionals, deontològiques, de praxi, de defensa i millora
del sistema de salut i de la protecció dels professionals.
Una dada a destacar de les xarxes socials és que s’ha
produït un augment considerable dels seguidors respecte a l’any 2020: 15,6 % Instagram, 14,6 % Facebook i 9,3 % Linkedin.

L’app Metges Barcelona
L’aplicació mòbil del Col·legi permet fer gestions relacionades amb l’activitat col·legial, com demanar cita prèvia
per ser atès personalment, canviar les dades públiques i
consultar el registre de metges. A més, es pot transferir
el carnet col·legial al telèfon per tenir-lo sempre a mà o
per accedir a la borsa de treball per a metges. L’aplicació
també incorpora un certificat digital.

You Tube

110

Vídeos publicats

Twitter

Flickr

919

42.569

Subscriptors

Facebook

20.327
3.453
Seguidors
“M’agrada”

Visualitzacions 2021

Linkedin

Instagram

4.304
2.340
Seguidors
Seguidors

1.304

513

401

365

Nous seguidors
(6,4 % + 2020)

Nous usuaris
(14,6 % + 2020)

Nous usuaris
(9,3 % + 2020)

Nous seguidors
(15,6 % + 2020)

50

Fotos
publicades

App Metges
Barcelona

2.781

Descarregues 2021

15.006

Descàrregues
acumulades
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La responsabilitat del Col·legi com a

referent
informatiu

Antoni Trilla
Vocal de la Junta
de Govern

cop amb un percentatge una mica més alt
que en anys anteriors (61 % de metgesses
davant 39 % de metges), de manera que es
reflecteix de manera molt acurada la realitat
demogràfica del col·lectiu mèdic.

esprés d’un any 2020 marcat
per l’esclat de la pandèmia de
COVID-19, que va reforçar extraordinàriament la posició del
Col·legi de Metges de Barcelona com a referent informatiu i va fer que
la institució tanqués l’any amb unes xifres rècord d’aparicions i impactes als
mitjans de comunicació, l’any 2021 ha
estat el de la consolidació d’aquesta funció que el CoMB assumeix amb responsabilitat i amb l’autoexigència del tan necessari rigor. Així, el Col·legi de Metges de
Barcelona i els seus representants i portaveus han aparegut en premsa escrita,
mitjans en línia, ràdio i televisió en 7.095
ocasions al llarg de 2021. Tot i que aquesta
dada s’ha reduït en un terç respecte l’any
2020 (com ja hem dit, un any excepcional en molts sentits i també informativament), triplica els registres de l’any 2019,
previ a la pandèmia.

El Col·legi ha assolit aquestes xifres com a
resultat d’una doble dinàmica informativa.
D’una banda, els mitjans de comunicació han
recollit les iniciatives, projectes, propostes i
posicionaments que el CoMB ha difós de manera proactiva al llarg de l'any. D'altra banda,
els mitjans de comunicació s’han adreçat a
la institució per sol·licitar posicions i valoracions de portaveus de la institució, i també per
demanar opinions i aportacions de professionals experts en temes concrets i diversos.
L’any 2021, el nombre total de sol·licituds informatives per part dels mitjans va ser de 467.

MITJANS EXTERNS

PETICIONS D’INFORMACIONS I
OPINIONS AL CoMB PER PART
DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

D

Aparicions del CoMB als mitjans
de comunicació 2017-2021
11.080

El Col·legi gestiona aquestes peticions a través del Departament de Premsa i Mitjans
Externs i, a més, vetlla de manera proactiva
per la representativitat i equitat de gènere
a l’hora de referir professionals com a portaveus experts als mitjans de comunicació.
Per quart any consecutiu, el percentatge
de metgesses supera el de metges, aquest

El Col·legi de Metges de Barcelona va publicar un total de 58 notes de premsa, comunicats, documents de posició i notes d'actualitat al web l'any 2020. Els temes més destacats han estat la COVID-19 i els seus aspectes clínics i epidemiològics; els estudis,
programes i activitats de la Fundació Galatea en favor de la salut física i emocional dels
metges; les eleccions col·legials; l’estratègia
al voltant de les vacunacions; la defensa de
l’àmbit assistencial de l’atenció primària i la
lluita contra les pseudoteràpies, entre d’altres. Per la seva banda, les Juntes Comarcals del CoMB van protagonitzar 7 comunicacions específiques a mitjans de comunicació i van generar 92 impactes.

467
393
243
6.459

340 127
Posicions col·legials
(portaveu CoMB)

58

Total comunicacions

sol·licituds
7.095

COMUNICACIONS
DEL CoMB

25

Notes de
premsa i
comunicats

33
Notes
només
web

Temes diversos
(portaveus externs)

2.796
2.284

2.060

2017

2018
Premsa

2019
Ràdio

2020

2021
TV

Dones

61 %

DH 39 %
Homes

Dades a 31 de desembre de 2021
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als

mitjans de
comunicació

COVID-19: epidemiologia
i prevenció
Durant l’any 2021 es van anar succeint diverses onades d'increment de COVID-19, que
van provocar una important sobrecàrrega a
l’atenció hospitalària i, sobretot, a la primària.
Durant aquest període, diverses veus del
Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) van
demanar mantenir les mesures de prevenció i lluita contra la propagació de la malaltia malgrat l’avenç de la vacunació, i van
exigir també mesures de suport per evitar una afectació greu del sistema sanitari. Així, els especialistes en medicina preventiva i salut pública i membres de la Junta de Govern del CoMB, Antoni Trilla, i Magda Campins (fins al juliol), i l’especialista en
malalties infeccioses Robert Güerri (des del
juliol) van fer declaracions a diversos mitjans de comunicació sobre els aspectes
científics i epidemiològics de la pandèmia,
mentre que altres portaveus com el president del CoMB, Jaume Padrós; el vicepresident, Jaume Sellarès; la vicesecretària, Sònia Miravet, i la vocal, Mireia Puig, van parlar de l’afectació de la malaltia sobre diversos àmbits del sistema sanitari.

Vacunació
Al gener, el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC) va col·laborar amb el
Departament de Salut, per posar en marxa
un circuit per facilitar l’accés a la vacunació de la COVID-19 a tots els professionals
en actiu que exerceixen al sector privat. Els
col·legis professionals de l’àmbit de la salut
van publicar, també al gener, el vídeo conjunt #JoEmVacuno per promoure la vacunació enfront de la COVID-19.
El CCMC, amb el suport d’ISGlobal, va fer
públic al febrer el manifest Vacunes: un
bé públic universal, en el qual demana-

va millorar la capacitat de producció i distribució global de les vacunes per a la COVID-19. També al febrer, el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC), promogut
per ISGlobal i el CoMB, amb el suport de
l'ACER, va publicar el seu segon informe,
que tractava sobre la immunitat enfront
del SARS-CoV-2.
Al març, Jaume Padrós va reclamar al Ministeri de Sanitat, en nom de la Junta de
Govern del CoMB, que la vacuna d’AstraZeneca s'apliqués també a persones més
grans de 55 anys. A l’abril, el CoMB va signar, juntament amb altres institucions, entitats i ONG, una declaració on es demanava que les farmacèutiques alliberessin
temporalment les patents, per poder fer
front de manera global a la pandèmia.

Fundació Galatea i salut dels
professionals
Amb motiu del cansament i malestar psicològic que ha acumulat el personal sanitari durant la pandèmia, diversos mitjans de
comunicació han parlat al llarg de l’any sobre l'impacte en la salut mental i emocional dels professionals i sobre la tasca de la
Fundació Galatea, en declaracions del director, Antoni Calvo.
A l’abril va tenir lloc a Madrid la presentació d’un estudi de la Fundació Galatea sobre les repercussions de la COVID-19 sobre
la salut i l’exercici de la professió dels metges d’Espanya. D’altra banda, al juny es va
fer balanç del Servei de TeleSuport Psicològic per a professionals de la salut i al juliol
es va llençar una campanya comunicativa
orientada als MIR. Al desembre, el Departament de Salut i la Fundació Galatea van
signar un conveni per donar continuïtat
al programa de suport emocional als pro-

fessionals de l’àmbit de la salut. Paral·lelament, cinc Facultats de Medicina de Catalunya van iniciar un programa pilot, d’acord
amb la Fundació, per detectar a les seves
aules problemes de salut mental.

Procés electoral
El procés electoral al CoMB, que va acabar
el 29 de juliol amb la declaració com a guanyadora de la candidatura “Padrós 2021.
Professionalisme”, va aparèixer a diversos
mitjans de comunicació.

Eutanàsia
Al gener, el CCMC va fer públic un comunicat davant l’aprovació de la llei orgànica de
l’eutanàsia, on es reafirmava en la línia del
Document de Posició. Al març, es va aprovar la llei al Congrés dels Diputats, i al juliol
va entrar en vigor. La presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC, Montserrat Esquerda, el president de la Comissió de
Deontologia del CoMB, Josep Terés, i el director del Servei de Responsabilitat Professional i l’Àrea de Praxi del CoMB, Josep Arimany-Manso, van fer diverses declaracions
sobre el tema.

Violència obstètrica
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el CCMC van emetre a finals de juliol
un comunicat conjunt en el qual es comprometien a promoure la sensibilització
dels professionals sanitaris per evitar situacions que es puguin assimilar al concepte de violència obstètrica.

Ozonoteràpia
El CCMC i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i Balears van publicar a finals d’agost un document on es
mostraven contraris a l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient de coronavirus.
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2

3

4

5

7

8

els nostres predecessors. El cert
és que aquesta pandèmia ens
passarà una factura emocional i
de salut mental . Potser això explica aquesta necessitat col·lectiva de girar full ara, quan no
s’havia acabat en absolut.
Què no hem après?

Per començar, que la vacuna no
ho impedeix tot. Practiquem
una escolta selectiva! O els tests.
Soc defensor del seu ús ampli,
però hem de ser conscients que

Per aprendre’n
“La vacuna no ho evita
tot i els tests no són un
passaport; practiquem
una escolta selectiva!”
Responsabilitat
“És bo ser crítics, però
és important que tots
siguem part de
la solució”
t’ajuda a excloure que ets positiu, però no són un passaport.
Que quan no pots garantir l’espai
ventilat i amb prou distància cal
continuar portant mascareta.
LLIBERT TEIXIDÓ

Jaume Padrós, president actual del Col·legi de Metges de Barcelona
ENTREVISTA
ANA MACPHERSON

Barcelona

C

ada pas enrere, cada
ascens dels casos de
covid per falta de
previsió dels governants i pel comportament dels ciutadans els dol.
Jaume Padrós, elpresident actual del Col·legi de Metges de Barcelona (acaben de convocar
eleccions per al setembre), reclama a la població una actitud
més comprensiva.

Els professionals estan dolguts?

Rebem moltes crítiques quan els
ciutadans no poden accedir als
seus metges. Que ningú no dubti
del compromís de tots els professionals. Però estem esgotats.
L’atenció primària està parant el
cop des del primer dia de la pandèmia. I hi continua sent, al caire
delcol·lapse.Sónhumansitenen

“No sigueu tan exigents,
els professionals estan esgotats”
Jaume Padrós
President del Col·legi de Metges de Barcelona
límits. Necessitem més empatia.
És bo que siguem crítics, però no
tan exigents, estem esgotats.
Els errors en aquesta onada
també són imputables a la població?

Aquesta onada ens ha passat per
sobre a tots, però segurament
molts deuen haver lamentat el
seu comportament relaxat per
Sant Joan. També els que no ho
van preveure des de l’Administració, parlo de totes. És molt difícil aconseguir un equilibri entre les necessitats econòmiques i

emocionals i les de salut pública.
Però també hi ha una responsabilitat individual de cada ciutadà. Crec que és important que
tots siguem part de la solució.
Què retreu als responsables
polítics?

El virus ens va passar al davant.
Ésfàcildir-hodesprés,peròhiva
haver falta de previsió de l’escenari que s’acostava amb la variant delta, la confiança en l’augment de vacunats, el final de
curs, les revetlles, els macrofestivals amb tests d’antígens... Es

va confiar molt en la responsabilitat individual. Un excés de confiança general que, com que anàvem tan bé amb la vacuna, no hi
hauria cap problema.
Oblit general?

S’han barrejat els desitjos amb la
realitat. Volíem creure que de
debò això havia passat. Potser la
nostra societat està una mica infantilitzada. Pertanyem a la generació que ha viscut més temps
sense guerres ni pandèmies, i això potser ens fa tenir una capacitat de resiliència més baixa que

Vaserunerrorobrirlamà,pel
que fa a la mascareta?

Va ser un error de tothom. També hi ha responsabilitat individual, en això. Un país democràtic es mesura per com se
segueixen les normes amb responsabilitat. L’Eurocopa no hi
va ajudar gaire. Era un missatge
contradictori. Borratxos i sense
mascareta. Ens hauríem de
replantejar com a societat
aquesta normalització de l’alcohol i els botellots. És totalment
decadent.
Acaba de convocar eleccions
i es torna a presentar al
COMB. Des d’una altra possible
candidatura li retreuen que les
avanci.

Encara no s’ha presentat cap
altra candidatura, o sigui que
no sé què dir-li. Però defenso
l’avançament, perquè esperàvem tenir menys pressió a l’estiu
que a la tardor. Ens cal avançar
en molts canvis. Necessitem un
increment de recursos, sobretot
en atenció primària. I canvis per
conciliar de debò. I cuidar molt
més els que cuiden. Hi ha una
gran tensió en la tasca sanitària i
no es pot abaixar la guàrdia.c

6

Salut global
A l’octubre es va fer públic el document del
CCMC La salut del planeta, la nostra salut,
on es manifestava el compromís de la professió mèdica per fer front a l’emergència
climàtica i al seu impacte en la salut.

Demografia mèdica
El president del CoMB, Jaume Padrós, i el
director general corporatiu, Marc Soler, van
fer declaracions al desembre sobre els reptes de futur que presenta la demografia de
la professió mèdica a Catalunya.

Actes de les Juntes Comarcals
Diversos actes celebrats el 2021 han
comptat amb la participació de les Juntes
Comarcals del CoMB, principalment, la
constitució de les noves Juntes Comarcals arran del procés electoral del juliol,
però també altres actes.

Any Dr. Jaume Ferran i Clua
El CoMB va celebrar l’any commemoratiu dedicat al bacteriòleg i descobridor de
la vacuna contra el còlera, Jaume Ferran i
Clua i ha organitzat dos actes acadèmics
l’abril i el juny. Diversos mitjans de comunicació van recordat la seva figura i es van fer
ressò d’aquestes jornades informatives.

Totes aquestes informacions han aparegut
a televisions com TV3, TVE1, La 2, La Sexta,
Cuatro, Telecinco, Antena 3, Betevé i La Xarxa; ràdios com Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER, RNE, Ràdio 4, Onda Cero, La Xarxa Ràdio i COPE Catalunya i Andorra; agències com EFE, Europa Press i Agència Catalana de Notícies; diaris com La Vanguardia,
Ara, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui,
El País, ABC, El Mundo, 20 minutos i La Razón; publicacions sanitàries com DiarioMédico.com, RedacciónMédica.com, ConSalud.es, Eldiaridelasanitat.cat, GacetaMédica.com, ActaSanitaria.com, ISanidad.com,
Jano.es, ElMédicoInteractivo.com, IMMédicoHospitalario.es i MédicosyPacientes.
com; mitjans digitals com Eldiario.es, Público.es, ElConfidencial.com, Nius.com, Vilaweb.cat, Ccma.cat, ElEspañol.com, NacióDigital.cat, CrónicaGlobal.com, ElNacional.
cat, CatalunyaPlural.cat, CatalunyaPress.
cat, ElMón.cat, E-Notícies.es, TotBarcelona.cat, MetrópoliAbierta.com i LaRepública.cat, i publicacions d’abast regional, comarcal i local com Regió 7, El 9 Nou, El 3 de
Vuit, El Temps, Diari de Sabadell, Diari de
Terrassa, InfoAnoia.cat, ManresaDiari.cat,
El Cargol, RTVV Vilafranca, Cugat.cat, Diari
de Girona, Diari de Tarragona, Diari Més, La
Mañana i Segre, entre d’altres.

01 / La Vanguardia, 17 de juliol de 2021.
02 / La 2, Cafè d'idees, 18 de novembre
de 2021. 03 / Betevé, 5 de febrer de 2021.
04 / La 2, Cafè d'Idees, 12 de juliol de 2021.
05/ TV3, Tot es mou, 17 de setembre de 2021.
06 / TV3, Els matins, 18 de març de 2021.
07/ TV3, Telenotícies, 24 de febrer de 2021.
08/ TV3, Tot es mou, 15 d'octubre de 2021.

/63

64/

CULTURA
I SOCIETAT

Reivindicació de les vacunes
amb la
de la trajectòria del doctor

commemoració

Miquel Bruguera
Director de la Unitat
d'Estudis Acadèmics

Jaume Ferran

’activitat que porta a terme el
CoMB per donar a conèixer la tasca professional, associativa i cultural que han desenvolupat els
metges al llarg de la història ha
recuperat durant el 2021 bona part de la
seva activitat presencial, tot i que s’ha mantingut el format virtual de molts dels actes
a causa de les diverses onades de la pandèmia de COVID-19.

L

Any commemoratiu doctor
Jaume Ferran i Clua
El Col·legi ha dedicat l’any 2021 a commemorar la trajectòria del doctor Jaume Ferran i
Clua (1851-1929), amb motiu dels 170 anys
del seu naixement. El doctor Ferran fou un
destacat científic català creador de la vacuna contra el còlera. El CoMB, al llarg de l’any,
ha celebrat tota una sèrie d'actes per reivindicar aquesta figura de la medicina a Catalunya.

El primer acte, Reivindicació de Jaume
Ferran, un científic no prou valorat a Catalunya, va tenir lloc el 15 d’abril en format virtual amb la participació d’historiadors de la
medicina experts en l’obra científica de Ferran. El 14 de juny es va fer una sessió acadèmica en la qual es va examinar la història de
les vacunes des dels precedents del doctor
Ferran fins a la vacunació de la COVID-19.
Així mateix, es va celebrar un acte d’homenatge a la ciutat de Tortosa, el 19 d’octubre
de 2021, organitzat conjuntament amb el
Col·legi de Metges de Tarragona.
El 20 d’octubre de 2021 es va inaugurar l’exposició, a la Sala Agustí Pedro Pons del CoMB,
La mirada microscòpica. Una vida al laboratori. Jaume Ferran i Clua.
Per Nadal, es va publicar el llibre Jaume
Ferran i Clua (1851–1929). En homenatge,
editat pels doctors Miquel Bruguera i Magda Campins.
El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya va fer una exposició virtual sobre
el doctor Jaume Ferran i Clua, on es deixa
constància de l’arxiu i de la cultura material de la ciència del metge per tal d’afavorir
la recerca sobre les seves activitats científiques. La commemoració que el Col·legi ha
dedicat al doctor Ferran ha estat recollida
per diversos mitjans de comunicació.

Galeria de Metges Catalans

Portada de l’exposició virtual dedicada
al doctor Jaume Ferran i Clua.

Durant el 2021 la Galeria de Metges ha publicat 49 biografies noves de Gabriel Riera (cirurgià romancista del segle xviii i mestre de Pere Virgili a Tarragona) i dels que van
marxar a fer les Amèriques el segle xix: Narcís
Sardà, a Guatemala; Antoni Giberga, a Cuba;
i de Carles Pol Aleu, metge emprenedor que
als anys quaranta va emigrar a Colòmbia.
Ja al segle xx, Jaume Pi-Sunyer Bayo, es
va exiliar el 1939 en finalitzar la Guerra Civil
per establir-se com a fisiòleg a Nova York.
Als anys cinquanta, el neuropatòleg Jordi
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Cervós se’n va anar a Alemanya per motius
professionals, on va ser degà de la Universitat Lliure de Berlín.
Del segle xx i xxi s’han recordat metges de
diverses especialitats: medicina rural, medicina de família, pediatria, nefrologia, digestiu, medicina interna, oftalmologia, psiquiatria, oncologia, immunologia, fisiologia,
dermatologia, cirurgia, cardiologia, ginecologia, hematologia. Hi destaca la biografia
del digestòleg Francesc Vilardell Viñas, que
va tenir una notable projecció internacional
i va ser l’artífex del sistema MIR; i la de Jordi
Esteban Altirriba, un dels protagonistes de la
transició de l’obstetrícia artesanal a la perinatologia científica.
També es van publicar les biografies de dues
doctores de l’Hospital Clínic de Barcelona, la
de Teresa Gallart, impulsora de la immunologia com a especialitat mèdica, i la de Blanca Farrús, metgessa oncòloga que va formar
part de diversos comitès, va organitzar cursos de la seva especialitat i va ser guanyadora del Premi Jordi Gol i Gurina a la seva trajectòria professional.

NADALA 2021
La nadala de 2021, dedicada a l’Obra artística del Col·legi de Metges de Barcelona, ofereix un recorregut virtual per l’exterior de
l’edifici i per les obres artístiques que es conserven en el seu interior. Cada peça amb una
breu història i el seu autor o autora.

GALERIA DE METGES 2021

1.142
biografies

805
visites al mes
de mitjana

3'52''
durada mitjana
de la visita

Museu d’Història
de la Medicina de
Catalunya
El

amplia la
difusió a les

xarxes

Xavier Sierra i Valentí
President del MHMC

l Museu d’Història de la Medicina
de Catalunya (MHMC) no tenia,
des dels inicis del segle xx, cap
seu estable. En aquesta nova etapa s’ha començat a plantejar un
nou model territorial, amb l’objectiu d’acostar el fons de l'entitat al país. S’ha plantejat la ubicació d’una seu central a Barcelona i, de moment, tres possibles subseus en
altres localitats: a Vic (a la Facultat de Medicina, que ja està a punt d’inaugurar-se)
i, properament, esperem poder fer el mateix al Museu de Sant Feliu de Guíxols (un
antic hospital comarcal) i a Reus, a l’Institut Pere Mata.

E

amb el MUHBA (Saló del Tinell) i Art i Anatomia a Sant Joan de les Abadesses.

El MHMC, a més, ha organitzat o ha participat
en 10 exposicions temporals, entre les quals
cal destacar la dedicada al doctor Jaume
Ferran a la seu del CoMB, Epidèmies i pandèmies en col·laboració amb el MNACTEC (Terrassa); Alimentar Barcelona, en col·laboració

El MHMC té, a més, una activitat diària a les
xarxes (Instagram i Twitter) mostrant peces del museu, resums biogràfics de metges catalans i enllaçant amb el blog Un dermatòleg al museu. També es publica un quiz
mensual divulgatiu.

Per altra banda, el MHMC ha estat present
en 14 publicacions (dues a Itàlia i quatre a
l’Argentina) i set conferències (una a la Facultat de Medicina de Buenos Aires). Com a
president, he participat durant aquest any
en un programa setmanal a RAC1, he estat entrevistat per quatre emissores de ràdio més i he començat a participar al podcast Hipòcrates en pijama (CoMB i Betevé),
amb periodicitat quinzenal. El conservador
del MHMC, Alfons Zarzoso, també va ser entrevistat per Ràdio Sabadell.
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Impuls de

l’activitat

sociocultural
inema, art, teatre, documentals,
conferències sobre altres cultures, tallers literaris, presentació
de llibres, concursos artístics i exposicions, entre d’altres activitats, han omplert la vida cultural del Col·legi
durant el 2021. Un any més ha estat totalment condicionat per la pandèmia de la COVID-19 i, com durant el 2020, per continuar
amb les activitats programades, s’han hagut de fer per via telemàtica mitjançant videoconferències.

C

Les activitats socioculturals, liderades i organitzades per la Secció de Metges Sèniors es programen trimestralment, exploren tots els àmbits possibles quant a temàtiques i formats i sempre han estat obertes
als suggeriments dels metges i del nombrós
públic assistent.

Agenda cultural
Aquest any sí, s’han pogut celebrar la majoria de les 38 activitats programades,
malgrat les diverses onades de la pandèmia. Però, sobretot en el primer i segon trimestre de l’any, s'han fet en format virtual.
En el tercer trimestre, es van poder reprendre les activitats presencials, amb aforament limitat, alhora que es mantenien les
sessions en línia. S’han projectat pel·lícules
clàssiques, coordinades per José Antonio
Fons, i s’han fet conferències de diferents
temàtiques: medicina, història de la medicina, música, poesia, art i finances, impartides per destacats conferenciants, tant metges com experts de diferents àmbits: Jordi
Arruga, Roger Alier, Miquel Bruguera, Lluís
Carreras, David Castillo, Josep Maria Clopés,
Joan Garcia-Alsina, Carles Hervàs, Xavier Iglesias Guiu, Montserrat Lamúa, Santos
Liñán, Ricard Montes, Enrique Rubio, Manuel Sans, Miquel Vidal, Miquel Vilardell, Josep
Maria Tarragona i Genís Tura.
També s’han celebrat concerts de música
clàssica, organitzats pel professor de l’ES-

MUC Rafael Salinas i el darrer trimestre, es
van reprendre les visites guiades i les excursions d’un dia a Tavertet i Rupit, als espais de
l’Exposició Universal de 1888 a Barcelona i a
l’exposició d’art romànic del MNAC.

Orquestra Ars Medica
i coral del CoMB
L’orquestra Ars Medica del Consell de Col·
legis de Metges de Catalunya (CCMC), dirigida per Alfons Reverte Casas, i la Coral del
CoMB i de l’Hospital de Sant Pau, dirigida
per Jordi Craven–Bartle Lamote de Grignon, han continuat durant el 2021 amb la
seva activitat, encara que no hagin pogut
recuperar la quantitat de concerts i assajos que celebraven abans que comencés
la pandèmia el 2020. Cal destacar el concert de la Coral, d’octubre de 2021, en record i homenatge als metges morts per la
COVID-19.

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

El 2021 s’ha mantingut el bon nivell de les
activitats, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, i han estat factibles
gràcies a la col·laboració dels professionals
del departament de Congressos i de Màrqueting del CoMB.
1

2

Tallers literaris
Els tallers literaris han complert el 2021 quatre anys d'activitat ininterrompuda amb un
molt bon nivell de participació. Es desenvolupen en dos aspectes: escriptura i lectura.
En el primer, es treballa en les capacitats creatives en l’àmbit de la narrativa, mentre que
el segon consisteix en la lectura i l’anàlisi de
novel·les o conjunts de relats. Integrants dels
tallers literaris han destacat en diversos concursos literaris: els doctors Manel Javaloyas i
Núria Pardo van rebre el primer i tercer premi
del I Concurs de Narrativa Breu de la Intercol·
legial de Sèniors i Manel Javaloyas també va
rebre el primer premi en el concurs literari del
Casal de Catalunya de París.
El Col·legi també s’ha fet ressò de la producció artística dels col·legiats. En l’espai d’exposicions de l’edifici col·legial, a partir del tercer trimestre s’han tornat fer exposicions de
pintures i escultures. Els metges també han
donat a conèixer les seves novetats, pròpiament literàries, a l’espai del web del CoMB
Metges i literatura.

3

01 / Orquestra Ars Medica. 02 / Agenda
cultural. 03 / Coral del CoMB i de l’Hospital
de Sant Pau.
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El mutualisme
és compromís

Tenim una responsabilitat, no només amb els mutualistes
i amb la professió mèdica, sinó també amb la societat.
A Mutual Mèdica estem compromesos amb els teus desitjos i inquietuds,
amb la teva vocació i amb els teus.

Compromesos amb els

Compromesos amb els

Compromesos amb

Descobreix els compromisos de Mutual Mèdica a

mutualmedica.com

Medicorasse

Corredoria d’assegurances

mutualmedica.com · infomutual@mutualmedica.com · 900 82 88 99

900 101 130
900 101 130

www.med.es
www.med.es
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JUNTES
COMARCALS

Activitat de les

juntes comarcals

per promoure la
formació i el coneixement
Jordi Aligué
Vocal de la Junta
de Govern
Josep Maria Benet
Vocal de la Junta
de Govern (2018-2021)
Elisenda Florensa
Vocal de la Junta
de Govern

n un any marcat per la pandèmia de la COVID-19 i encara per les restriccions, les noves tecnologies i la virtualitat ens han permès mantenir un contacte permanent amb
les juntes comarcals. A partir del mes de
març i durant els períodes entre onades s’han pogut organitzar alguns dels actes comarcals, si bé en
un format més reduït del que ens hauria agradat en
compliment de les mesures de seguretat.

E

Noves juntes comarcals
Com a conseqüència de les eleccions de 2021 per a
la renovació dels membres de l’Assemblea de Compromissaris i de la Junta de Govern del CoMB, es van
constituir, el 30 de juliol, les noves juntes comarcals,
que van escollir els seus respectius presidents: Alt
Penedès, Mariona Monera Olivella; Anoia, Elisenda
Florensa Claramunt; Bages, Jordi Aligué Capsada;
Baix Llobregat, Àlex Santamaria Fumas; Berguedà,
Anna Escalé Besa; Garraf, Maria Lluïsa Calvet Valera; Maresme, Pere Toran Monserrat; Osona, Anna
Maria Ribas Casals; Vallès Occidental, Montserrat
Garcia Cors; Vallès Oriental, Elisabet Deig Comerma.

Actes de lliurament de beques i premis
de les juntes comarcals
10/06/2021 Jornada de recerca del Maresme
(Cabrils)
17/09/2021 Acte de la professió mèdica del Garraf
(Vilanova i la Geltrú). Lliurament del Premi Dr. Josep
Antoni Grífols.
16/10/2021 Acte de la Nit de la professió de l’Anoia
(La Pobla de Claramunt)
12/11/2021 Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià
(Vic). Lliurament dels Premis Sanitat Osona.
18/11/2021 Acte de la professió mèdica del Vallès
Occidental (Terrassa). Lliurament del Premi Dr. Joan
Costa.
19/11/2021 Acte de la professió mèdica de l’Alt
Penedès (Vilafranca del Penedès). Lliurament del
Premi Dra. Gueraula de Codines.
26/11/2021 Vigília de Sant Lluc (Manresa).
Lliurament del Premi Bages de Ciències Mèdiques i
de la Beca Bages al Metge Jove.

Formació, beques i premis
El CoMB ha continuat promovent la formació i el coneixement i és per aquest motiu que s’ha prioritzat, en
un context de limitació dels actes, el lliurament de les
beques i els premis. Els 97 treballs presentats consoliden la participació dels col·legiats en les convocatòries de les beques i els premis promoguts
per les juntes comarcals.

1

2

01 / Premis Sanitat Osona. Sant Cosme i Sant Damià, Les
Clarisses, Vic. 02 / Acte de la Professió Mèdica al Vallès
Occidental. Lliurament del Premi Dr. Joan Costa i Roma
a la Masia Freixa, Terrassa. 03 / Premi Dra. Gueraula de
Codines. Acte de la Professió Mèdica a l’Alt Penedès,
Fòrum Berger Balaguer, Vilafranca del Penedès.

3
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Presidents de les juntes comarcals

Jordi Aligué
Capsada
Bages

Maria Lluïsa
Calvet Valera
Garraf

Elisabet Deig
Comerma
Vallès Oriental

Anna
Escalé Besa
Berguedà

Elisenda Florensa
Claramunt
Anoia

Montserrat
Garcia Cors
Vallès Occidental

Mariona
Monera Olivella
Alt Penedès

Anna Maria
Ribas Casals
Osona

Àlex Santamaria
Fumas
Baix Llobregat

Pere Toran
Montserrat
Maresme

La Unitat de

Participació
apropa les activitats
i els serveis col·legials
als metges
es de la Unitat de Participació
(UP) i en coordinació amb la Junta de Govern del CoMB, s’ha donat suport transversal a diferents
iniciatives i àrees del Col·legi i del
seu grup d’empreses (Grup MED), amb la finalitat d’apropar les activitats i els serveis
col·legials als metges i d’estrènyer vincles
amb tots els col·legiats de Barcelona. Les
principals activitats que s’han dut a terme
durant el 2021 han estat:

Suport a l’Àrea Formativa

Jornada de debat “El dret a decidir com
morir”. Amb motiu de l’entrada en vigor de
la Llei Orgànica 3/21 de regulació de l’eutanàsia, es va organitzar a Manresa una sessió sobre el procés de presa de decisions i
el suport als pacients per part dels professionals, des d’un vessant ètica i assistencial. La jornada es va desenvolupar en format
presencial i virtual i va ser un èxit de participació, amb més de 700 inscrits.

Suport a l’Àrea corporativa

D

Curs de preparació per a la jubilació de
metges i metgesses. Per donar resposta a
la situació que molts dels col·legiats afrontaran els propers anys, el mes de març es
va organitzar aquest curs en format virtual
i dirigit a tota la col·legiació. El curs es va fer
amb la col·laboració del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB. També es va
dur a terme en format presencial durant el
mes de setembre, dirigit als metges de Mútua Terrassa.

Suport a l’Àrea d’Història
de la Medicina
 Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya.
 Arxiu Històric de les Ciències de la Salut.
 Commemoració de l’“Any Dr. Jaume
Ferran”.

 Comunicació i màrqueting de l’Institut de
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) (web,
xarxes socials, publicitat a xarxes, actes i
jornades).
 Coordinació amb l’IFML per fer formacions específiques per a metges sèniors sobre alfabetització digital (Internet, xarxes
socials, ofimàtica), programades conjuntament amb la Secció de Metges Sèniors.

 Oficina del Compromissari i organització de les Assemblees de Compromissaris.
 Coordinació per a la comunicació i les activitats del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya.
 Anàlisi de processos i propostes de millora per al Servei d’Acreditació de la Formació
Mèdica Continuada del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya.
 Suport a la comunicació i les activitats
del CoMB (web, xarxes socials, actes i jornades, etc.).
 Reunions amb els estudiants de Medicina per oferir els serveis del CoMB i organitzar activitats conjuntes, en coordinació
amb la secció de Metges MIR i Metges Joves del CoMB.
 Coordinació de campanyes solidàries
conjuntament amb el Patronat de la Fundació Soler Daniel.

Suport a l’Àrea Cultural
 Coordinació de les activitats de la secció
de Metges i Literatura.
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seccions
col·legials,
Les

participació

una eina de
				 dels metges
Sònia Miravet
Vicesecretària
del CoMB

es seccions col·legials són òrgans interns
de participació, als quals es poden associar els metges amb uns interessos similars i
on es debaten, proposen i defensen aspectes específics professionals comuns. També assessoren, si escau, la Junta del CoMB en temes
professionals concrets. L’activitat a les seccions col·
legials queda reflectida en la revista i al web del CoMB.

L

Metges de l'Àmbit Sociosanitari
La finalitat principal de la secció és vetllar per la promoció i la dignificació dels metges que treballen en
l’àmbit sociosanitari, defensant els seus interessos
professionals. El 2021 es va impulsar la creació de
l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, que ha
de ser l’instrument que ha de permetre dur a terme totes les línies estratègiques d’atenció integrada social i
sanitària, de Catalunya. (Més informació a la pàg. 41).

Metges d’Assegurança Lliure
La Secció d'Assegurança Lliure fa anys que dedica el seu
esforç a defensar els interessos dels metges que treballen en l’àmbit de la medicina privada, per tal de millorar
les condicions en les quals s’ha de desenvolupar aquesta activitat assistencial i obtenir el reconeixement de la
qualitat d’aquesta assistència. El 2021 es va elaborar una
enquesta, impulsada pel Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC), que van respondre, entre novembre i desembre de 2021, més de nou-cents metges de
les quatre corporacions. (Més informació a la pàg. 40.)

Metges e-Salut
Conscients del moment que s’està vivint amb la pandèmia de la COVID-19, la Secció d’e-Salut ha participat
en l’elaboració de material docent per a un dels mòduls
de l’itinerari formatiu de salut digital de l’IFMiL “Eines
digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils,
telemonitorització i maletí digital”, en el qual han participat més de 500 alumnes. La secció també ha col·
laborat en el Quadern de la Bona Praxi número 37 dedicat a la telemedicina (més informació a la pàg. 38.)

Metges MIR i Metges Joves
Com cada any, les Jornades d’Orientació per als nous
residents i l’acte de Benvinguda MIR han tingut un

molt bon ressò, tot i haver-se fet en format virtual, com el 2020. L’any 2021 la Secció també ha estat
implicada en la millora de l’elecció de les places MIR
i, gràcies a les accions que es van fer, es va aconseguir un canvi positiu per a una tria més justa. (Més informació a la pàg. 51.)

Metges Sèniors
Malgrat que durant el 2021 la pandèmia ha continuat, la secció de Sèniors ha fet un esforç per mantenir
les activitats de l’Agenda Cultural dels dimarts i dimecres per via telemàtica. També s’ha recordat els
companys metges que s’ha endut la pandèmia amb
un concert de la coral del CoMB celebrat el 5 d’octubre. (Més informació a la pàg. 66.)

Metges de Sexologia
El novembre de 2021 es va celebrar el XV Congrés
Espanyol i Euroamericà de Sexologia a Jerez, en el
qual va participar activament bona part de la junta de la secció. Al Congrés es van aportar reflexions i anàlisis sobre cap a on va la sexologia, sense
oblidar passat i present, i tot tractat de forma multidisciplinària.

Metges de Sinologia i Patologia Mamària
Els cursos d’actualització en Sinologia i Patologia
Mamària que organitza la secció han comptat amb
una assistència molt alta, tot i haver-se fet en format digital. Al març s’han continuat tractant temes
com l’avantguarda tècnica en diagnòstic i el tractament del càncer de mama. Així mateix, al novembre
s’ha celebrat el XIX Congrés Català de Sinologia en el
qual s’ha abordat el tractament integral de la malaltia fora de l’àmbit hospitalari.

Metges de Tractament Complementaris
La secció ha volgut dedicar una sessió especial dels
UPDATE a la COVID-19, que va comptar amb una
molt bona participació. També el 2021 s’ha redissenyat el model de DIACAP de la secció, que acredita
a qui obté la seva expertesa en la formació complementària adquirida. També s’ha participat en nombroses jornades i congressos nacionals i internacionals.
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El Grup Med, un
model d’innovació
consolidat i eficient
Un any més la pandèmia de la COVID-19
ha marcat la nostra actuació, fent-la més
complexa i exigent.
Amb un esforç renovat per la vocació de
servei que la nostra missió reclama, hem
impulsat l’activitat i el creixement del Grup
Med, tal com ho demostren els resultats
obtinguts, que podeu consultar en aquesta memòria anual i que són una mostra fidel
de l’extraordinària resposta de la Corporació enmig de les circumstàncies viscudes.
Les decisions que una empresa pren per tal
de relacionar-se amb els seus clients consoliden i expressen la seva identitat, defineixen el seu model alhora que modulen i
impulsen la seva creació de valor. Cal un
engranatge ben greixat per poder escoltar els clients, identificar-ne les necessitats i estructurar una oferta de valor. Només així es pot oferir al client la millor experiència. En aquest sentit, un dels nostres objectius principals per al 2022 ha de
ser mantenir i desenvolupar accions i processos per augmentar el grau de satisfacció dels nostres clients.
Vivim en un món que evoluciona amb gran
rapidesa. Som en un moment sense precedents en què la innovació té un paper fonamental i on es posa de manifest que el client
ja no és un ésser passiu, ans ha esdevingut
el que els experts anomenen “client empoderat” (empowered customer). Aquest
fet es dona d’una manera molt especial en
l’entorn dels col·legiats, professionals altament preparats i exigents. Es fa imprescindible crear i posar en marxa noves estratègies, eines més personalitzades, aprofitant
totes les capacitats que ofereixen les tecnologies. Fins no fa gaire parlàvem de la importància de tenir contacte amb els clients
a través de múltiples canals (multicanalitat);

ara ens cal entendre un nou concepte que
pren cada vegada més força i que neix de
la necessitat d’adaptar-nos a un client interconnectat, àvid d'informació i d’immediatesa: la omnicanalitat. Aquest és un nou
repte: oferir un servei que estructuri i possibiliti ponts de comunicació per als nostres
clients sense que importi el mitjà a través
del qual es desenvolupa la interacció i pugui crear una experiència integrada amb totes les societats del Grup Med. Aquest repte implica transversalitat en moltes àrees
de la Corporació i obliga a sincronitzar-nos
amb la finalitat de possibilitar una experiència individualitzada i consistent, amb independència dels canals de comunicació
que s’emprin. Generar una experiència única en qualsevol canal ha de permetre oferir
solucions adequades per a cada client i en
cada moment.
Créixer és imprescindible per a seguir-nos
desenvolupant i creant valor. M’agrada emfasitzar l’impuls del Grup Med a l’hora d’emprendre nous projectes per donar suport
als nostres clients en els diferents àmbits,
tant el personal com el professional. Aquesta ambició que ens mena a continuar ampliant els horitzons volem concretar-la amb
pas ferm i decidit per demostrar el compromís d’enfortir la nostra proposta de valor.
Confio que aquestes pàgines serveixin per
a reflectir com el nostre és un entusiasme renovat per abordar el futur. Tot l’equip
humà de professionals i col·laboradors del
Grup Med continuem treballant amb la mateixa dedicació i compromís demostrats
fins ara i amb l’ambició d’oferir, cada cop
més, millors solucions a les necessitats
dels col·legiats que confien en nosaltres.
Gràcies novament per aquesta confiança
que ens esperona.

ALBERT LLUCH
CONSELLER DELEGAT –
DIRECTOR GENERAL
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El Grup Med
continua amb la cultura
de la

innovació

l Grup Med es caracteritza per la voluntat
d’anticipar-se a les necessitats dels col·legiats i clients perquè bo i coneixent-les, pot
donar-hi les respostes més adients. Volem
que la nostra organització incorpori aquesta dinàmica i amb aquest objectiu donem a la innovació un paper rellevant en la cultura de la Corporació.

E

Processos: amb la definició i articulació de nous
processos, o la millora dels existents, encaminades
a incrementar el nivell d'eficiència en cada passa del
procés de creació de valor que fa la Corporació.
Gestió: bo i implantant millores en les activitats de
gestió de l'empresa.

Innovar en tots els àmbits i nivells de l'organització
constitueix un dels pilars fonamentals del model de
Grup que estem bastint. Cal que constantment desenvolupem noves solucions, productes més adients, processos més efectius i eficients, amb l'objectiu d'aportar valor a tota la constel·lació de col·
legiats, clients, empleats, professionals, i resta
de stakeholders.
La innovació és un procés que es genera davant d’un
problema que la iniciativa dels nostres col·laboradors
detecta: arrenca amb una idea sobre com donar-hi
solució i finalitza amb un desplegament articulat —de
productes, solucions, processos, activitats— que maximitza la seva conversió en valor. Així, si bé la innovació no és només tecnologia, aquesta hi juga habitualment un paper fonamental, perquè permet aplicar
una metodologia per ser més eficients, oferir el millor
servei als clients i proveir solucions avançades i
adaptades a cadascuna de les seves necessitats.
Al Grup Med ens esforcem a implementar la innovació
des de diferents perspectives:
Organització: amb l’aplicació de nous mètodes en
l'organització del treball i/o en les relacions cap a l'exterior.
Producte/servei: amb el disseny i definició de nous
productes i serveis i amb l’increment en la qualitat dels
ja existents.

Foment de la innovació
Al Grup Med ens plantegem possibilitar la generació de
noves idees, la utilització de noves tecnologies i la implementació de nous mètodes de treball. És per això
que ens cal promoure que tots els empleats i col·laboradors puguin identificar oportunitats de canvi, escoltin atentament els col·legiats i clients i plantegin activament nous enfocaments i propostes. Amb això darrer no n’hi ha prou. Per tal que les idees puguin materialitzar-se el més aviat possible en realitats pràctiques,
convé implantar un model dinàmic i fluid, obert i flexible, en el qual impulsar la participació i la gènesi d'idees
que es transformin en solucions pràctiques. Cal cercar constantment noves maneres d'afrontar els
reptes, posant en qüestió les formes tradicionals
de fer les coses, buscant l’eficiència i l’impacte
positiu en tot allò que duem a terme.

INFORME ANUAL 2021
ACTIVITAT GRUP MED

Només un esperit innovador d’aquest estil, que mai
està assolit del tot i que cal renovar contínuament, pot
aconseguir vèncer la resistència al canvi, fomentar un
pensament de col·laboració, i adaptar la corporació a
un entorn de canvi constant.
En conseqüència, la innovació al Grup Med pot néixer
en qualsevol àrea de la corporació i es materialitza en
diferents projectes, que s'afronten d'una forma pràctica de manera molt primerenca.

Experiència del client: omnicanal i
multicanal

A més, i en paral·lel, el Grup Med en el seu propòsit de
continuar innovant, vol fer un pas més per tal d'oferir
una experiència millorada, que anomenem omnicanal la qual comporta la integració i alineació de tots
els canals disponibles, amb la finalitat d'oferir a col·legiats i clients una experiència d'usuari homogènia a
través de tots ells.
Al Grup Med ens sentim preparats per aconseguir una
integració de canals que ha de permetre augmentar la satisfacció dels nostres clients quan interactuïn amb nosaltres.

Els clients actualment utilitzen diferents dispositius i
canals; ja no hi ha una única manera de demanar un
servei o producte ans múltiples opcions a disposició.
El client multicanal espera que les seves necessitats
siguin satisfetes amb comoditat i rapidesa, i millor si
pot ser amb només un clic. L'actualitat imposa generar canals alternatius a través de mitjans digitals per
a l'oferta dels serveis als clients.
Davant aquesta situació, i considerant que una gran
part del consum digital es fa a través dels dispositius
mòbils, el Grup Med ha traçat el camí per a implementar nous desenvolupaments innovadors que veuran la
llum en el pròxim any i que permetran reforçar la comunicació multicanal amb els clients.

EL Grup Med EN XIFRES

2.496.262 €

Aportació directa
del Grup Med al CoMB l’any 2021

2018

2019

71.312

2017

68.876

2016

64.722

61.975

2015

60.580

58.153

2014

59.212

56.479

CLIENTS Grup Med

2020

2021
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serveis

Els
del Grup Med
l Grup Med és el conjunt d’empreses creat pel Col·legi de Metges de Barcelona, amb la finalitat
d’oferir serveis i donar suport als
professionals i als seus familiars
en els àmbits personal, familiar i professional. La seva activitat s’estructura en quatre grans àmbits de servei: assegurador, financer i bancari, de consultoria i assessorament, i de tecnologia i innovació.

E

Serveis asseguradors
i de prevenció
Medicorasse és una corredoria d’assegurances amb més de 25 anys d’experiència que ofereix solucions asseguradores i
de prevenció a particulars i professionals
en salut, vehicles, llar, vida, accidents, decessos, dependència, estalvi, embarcacions, assistència en viatges i protecció jurídica, danys materials, responsabilitat civil
professional, responsabilitat civil de societats, responsabilitat civil de directius (D&O),
responsabilitat civil de protecció de dades,
baixa laboral, MEL i altres assegurances.

Serveis financers i bancaris
L'àrea financera ofereix avantatges preferents i exclusius per al col·lectiu mèdic i sanitari, així com solucions financeres adients
per a cada client; un ventall d'alternatives
específiques, personalitzades i flexibles en
les millors condicions.
Med1 Serveis financers és el comercialitzador dels serveis i productes de BBVA
adaptats a les necessitats específiques
dels clients amb unes condicions exclusives per a particulars i professionals en
comptes/targetes, estalviar/invertir, finançament (avançament de nòmina, hipoteques i préstecs)i automòbils (compra i rènting).

Medpatrimonia, com a agents financers
de Andbank España, SA, dona resposta
a les necessitats específiques d’inversió,
sempre d’acord amb el perfil de l’inversor,
en gestió discrecional de carteres, assessorament sobre patrimoni, assessorament
fiscal i legal, accés de multijurisdicció i productes sofisticats específics.

Servei de consultoria i
assessorament fiscal, laboral,
legal, comptable i social
El servei especialitzat en consultoria fiscal,
laboral, legal, comptable i social ofereix assessorament integral tant en l'àmbit empresarial com en el personal, amb atenció
exclusiva sempre a l’altura de les necessitats dels clients i amb la finalitat de facilitar els aspectes burocràtics.
Mediconsulting, assessoria fiscal, societària, laboral i legal, formada per un equip
multidisciplinari de professionals amb més
de trenta anys d’experiència en assessorament integral a les persones físiques o jurídiques i a les empreses del sector de la
salut. El servei està organitzat de manera
cohesionada i transversal per simplificar
al màxim els tràmits mitjançant un tracte
personalitzat i de confiança.
Medinankeia, servei d’assessorament i suport a organitzacions que disposin d’instruments o polítiques de protecció social per als seus empleats o familiars. Servei
d’assessoria social.

Servei de tecnologia
i innovació
La innovació és també un dels valors bàsics de l’entitat. La voluntat del Grup Med
de mantenir-se competitiu fa que es persegueixi de manera constant la millora en

els serveis i els processos existents, així
com la creació de nous que aportin valor a
col·legiats i clients.
Firmaprofesional, operador de serveis de
certificació i proveïdor tecnològic de seguretat i confiança, capdavanter en certificats digitals especialitzats. També facilita la identificació i signatura digital a
través de dispositius mòbils. Ofereix una
nova capa de seguretat, legalitat i evidència electrònica en qualsevol transacció realitzada.
Meditecnologia ofereix serveis d’innovació i tecnologia, desenvolupament tecnològic i de negoci. Programació, disseny i
estratègia de continguts digitals. Inclou el
programa Metge Emprenedor.

Altres serveis
El Grup Med ofereix altres solucions competitives a les necessitats del col·lectiu mèdic i altres professionals afins. Uns serveis
amb caràcter innovador, amb professionalitat, integritat i confiança.
Mediviatges és l’agència de viatges que
prepara, organitza i assessora per a qualsevol tipus de viatge i destinació amb un
tracte personalitzat i proper.
Medilloguem és el servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del
lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters.
Immomèdic gestiona l’aparcament Doctor
Roig i Raventós, concebut com una millora per a la mobilitat i l’accés a la zona de la
Bonanova i per facilitar l’accessibilitat dels
metges a la seu del Col·legi de Metges de
Barcelona.

*Protecció personalitzada dels
teus riscos per assegurar la teva
tranquil.litat.

medicorasse.med.es

Professionalitat

*

Conﬁança

*

Integritat

MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU. NIF A-59498220. Domicili social:
Pg Bonanova 47, 08017 Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211,
full número B-10481, inscripció 1a, amb clau de la DGSFP J0928. Pòlissa de Responsabilitat Civil i
capacitat ﬁnancera d'acord amb l’art. 157 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, de transposició
de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

Professionals*
al servei de
professionals
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Medicorasse
es consolida

en el territori amb la

creació de noves corredories
Albert Cairó
Director general
de Medicorasse,
corredoria
d’assegurances

l llarg del 2021 la corredoria Medicorasse ha
pogut completar amb un important grau
d’assoliment els objectius previstos l’any
2019, malgrat les importants derivacions
econòmiques i humanes resultants de la
COVID-19, quan es va manifestar inicialment al llarg
del 2020 i en les successives onades sofertes durant
l’any 2021. Aquest fet demostra la fortalesa de la corredoria, la resiliència del personal i la solidesa dels resultats recurrents.

A

Creació de tres noves corredories
Medicorasse s’ha transformat creant un grup de corredories que han crescut buscant les oportunitats i
la implantació en el territori, conjuntament amb la
millora del servei al client en els diferents vessants i
productes que cada tipologia requereix.
Aquest any s’ha fet efectiva la posada en marxa de
la corredoria Arabrok, per donar servei als metges
del Col·legi de Metges de Saragossa i, a més a més,
s’han creat dues noves corredories amb vocació digital: Mutualmed, per oferir respostes asseguradores
als clients de Mutual Mèdica amb productes complementaris als de la Mutualitat fora dels territoris on ja
es col·labora de manera conjunta, i MedLive, per comercialitzar assegurances personals mitjançant la
promoció d’accions de màrqueting digital. Així mateix, en el darrer tram de l’any s’ha adquirit la corredoria ANG, especialista en productes asseguradors
per al sector sanitari, amb l’objectiu d’enfortir la presència de Medicorasse a Madrid.

Medicorasse assessora més de 70.000
assegurats mantenint els metges en el
centre de totes les iniciatives

El creixement sostingut d’aquests darrers tres anys
en ingressos ha estat superior al 5 % anual de mitjana. Medicorasse té la voluntat de mantenir el creixement sostingut per tenir més capacitat de negociació en el mercat assegurador. Aquest fet permet proveir de més recursos la corredoria per donar un servei més proper i àgil als clients, aprofitant les millores
tecnològiques que es van assolint. Aquesta activitat
s’ha continuant desenvolupant sota la premissa de
mantenir els metges i la resta de clients en el centre
de totes les accions i iniciatives.
Cal posar en valor que actualment la corredoria assessora més de 70.000 assegurats, fet que ens motiva a continuar apostant pel nostre model amb prevalença del factor humà i sent alhora totalment tecnològics. És a dir, combinar un elevat contacte personal basat en la confiança entre client, el seu assessor
i la resta de departaments, amb eines informàtiques que facilitin l’apropament del servei, així com
la immediatesa en la gestió i la resposta: aquesta és
l’equació d’èxit de la corredoria.

Medflex, eina de retribució flexible
Seguim, doncs, treballant per millorar la productivitat
i anivellar estàndards de producció i qualitat. Per altra banda, hem segmentat els departaments comercials de particulars i empreses i els hem dotat de les
potencialitats i especialitat que requereixen, amb un
èmfasi especial en la previsió social de les empreses,
incorporant-hi l’eina de retribució flexible Medflex.
Per al nou pla estratègic 2022-2024, que tot just encetem, volem mantenir el creixement rendible i sostingut per continuar sent referents en el servei i l’assessorament assegurador per als metges i les empreses i societats mèdiques, insistint en la inversió
tecnològica i en el coneixement tècnic i expert dels
nostres assessors.
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TOTAL CLIENTS A MEDICORASSE

SINISTRES
13.851

58.870

59.758*

13.814

53.719

50.953

51.642

52.487

Desembre de 2016 a desembre de 2021

12.563

2018

2019

2020

12.599

2021

12.599
sinistres declarats l’any 2021
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Autos 5.557
Llar i Comunitats Propietaris 2.542
Incapacitat Temporal (no inclou MM) 320
Salut 494
MediConsulta i comerços 322		
RC Centres sanitaris i altres 224
Altres 3.140

* Aquests 59.758 clients corresponen a més de 70.000 assegurats.

NOVA PRODUCCIÓ BRUTA
2011 – 2021
En nombre de pòlisses

9.784

6.636

3.148

2011

9.831

7.173

2.658

10.184

7.364

2.820

2012

Autos

2013

Altres

9.799

10.532

10.375

10.056

8.047

8.206

8.172

9.790

10.253

2014

2.485

2015

2.169

2016

10.062
8.623

8.447
7.891

7.453

7.063

2.736

8.996

1.884

1.899

1.806

1.543

1.439

2017

2018

2019

2020

2021
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Cap a un model global de

gestió de riscos
a gestió de riscos a Sham –Relyens
Group, forma part del nostre ADN.
Per això, estem innovant constantment per acompanyar els
nostres clients en un entorn de
riscos emergents que comporten la imminent transformació en què estan immersos els sistemes sanitaris.

L

Des del lideratge en gestió de riscos, hem
orientat la nostra inversió i desenvolupament cap a l'objectiu de millorar l'atenció
als pacients i garantir la seguretat dels professionals sanitaris i de les institucions a
les quals donem servei. Gràcies a la nostra
visió de 360º, abordem i avaluem els riscos
abans, durant i després que passin, oferint
als nostres clients solucions personalitzades per limitar-ne l'impacte. Hem establert
aliances estratègiques amb empreses tecnològiques especialitzades en sanitat que
ens permeten oferir solucions per mante-

nir el control dels riscos (mèdic, tecnològic
i de recursos humans).

El Data per disminuir el risc
Com a companyia Data Driven, Sham –
Relyens Group té la capacitat de posar el
Data al servei de la disminució del risc. Posem el focus en la dada per reduir el risc, per
contribuir a la transformació del sistema sanitari, la pràctica mèdica i a la millora de la
qualitat del servei que es presta.

Tecnologia d'avantguarda al
servei de la gestió del risc
A Sham –Relyens Group hem incorporat
eines potents i eficaces contra la creixent
amenaça cíber, que requereix un abordatge
específic, encara més en un entorn tan sensible com el sanitari. L’emergència de la ciberseguretat ens ha portat a aliar-nos amb
líders tecnològics que ens permeten establir, en temps real, una gestió d’aquest risc

a l’hospital amb la finalitat d’anticipar-lo, de
mitigar-ne l’impacte i, fins i tot, d’evitar-lo.
Com a especialistes en risk management,
oferim opcions tecnològiques avançades
per minimitzar els esdeveniments adversos i proporcionar la màxima seguretat en
l’exercici de la pràctica clínica.

El repte en una nova era: mantenir
l’èxit del benestar social
El coronavirus ha posat de manifest la necessitat d’accelerar la transformació del sistema sanitari i la seva seguretat. La sanitat
necessita profunds canvis per mantenir l’èxit
del benestar social i la tecnologia hi té un paper transcendental. En aquest sentit, Sham
–Relyens Group ofereix la seva col·laboració
a tots els actors del sistema sanitari i en especial, als professionals que el conformen,
oferint-los la nostra experiència, visió global del risc i la tecnologia avançada per consolidar i millorar el nostre sistema sanitari.

L’especialització
com a valor diferencial
Mutual Mèdica, la mutualitat dels
metges, tenim un ferm compromís amb el nostre col·lectiu: som
metges que cuidem i protegim
els metges. I així ho hem demostrat durant els més de cent anys al vostre
costat, i ho seguirem fent durant els propers cent anys.

A

La nostra és una professió molt vinculada a
la vocació, és una raó de ser i de fer destinada
a cuidar dels altres. I per això, a la mutualitat
dels metges ens especialitzem únicament
i exclusivament en els metges. Aquest és el
nostre valor diferencial, és la nostra essència.

Entenem i escoltem els metges
La missió de Mutual Mèdica és assegurar

els metges perquè puguin exercir la seva
professió amb tranquil·litat. La mutualitat
dels metges va néixer el 1920 gràcies a la
iniciativa d’un grup de metges que van decidir agrupar-se per ajudar-se mútuament
davant situacions de risc personal: defunció, malaltia, etc.
I així ha estat durant aquesta etapa de la COVID-19. A Mutual Mèdica hem estat al costat
dels nostres, els metges. Hem vetllat per la
vostra seguretat en l’àmbit professional,
però també personal, per garantir-vos la
màxima protecció en moments complexos.
I ara seguim endavant amb aquest compromís: cobrint les baixes que encara ocasiona
la COVID-19. Gràcies a aquesta comprensió

Dominique Godet
Director general
de Relyens Group

Lluís A. Morales Fochs
President de Mutual
Mèdica

del nostre col·lectiu que ens dona l’especialització, hem pogut cobrir gairebé 9.500
expedients de COVID-19 i quarantena,
des del 2020.

Junts som més forts
L’any 2021 la nostra entitat ha tancat l’exercici amb un creixement del 7,3 % en relació amb el tancament de l’exercici anterior i ha consolidat una trajectòria ascendent reforçada per la incorporació de més
de 5.000 mutualistes nous, un 6 % més que
el 2020.
I, seguint amb la nostra raó de ser, tenim
previst distribuir a fons propis per continuar enfortint el patrimoni dels nostres més
de 75.600 mutualistes.
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Med1 reforça

la qualitat del
servei al client
Pel que fa als més de 20.000 clients que,
al final de l’exercici 2021, han fet ús dels
serveis de l’entitat, 1.255 han estat nous
clients, unes xifres que suposen un creixement anual del 6,5 % (36,7 % des de 2017).
El total de recursos de clients en fons d'inversió i plans de pensions gestionats per
Med1 ha superat els 117,60 milions d’euros
de saldo mitjà i els recursos invertits (préstecs i crèdits, entre d’altres) han sobrepassat per tercer cop els 100 milions d’euros.
La cartera viva d’actiu ha assolit els 149,43
milions d’euros, amb un creixement del
29 % des de 2019.

Clients

1.255

533

147

95
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20.497

Operacions

189

31.581.834

27.879.837

15.728.672

12.677.361

10.920.001

5.997.334

3.668.381

4.133.943

Volum

25.627.437

2012 A 2021 A ESCALA
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EVOLUCIÓ ACTIU 2012 A 2021

38.259.226

En aquest entorn, Med1 ha mantingut una
estratègia comercial activa impulsant les diferents línies de negoci. S’ha potenciat l’activitat en els diferents segments amb creixements en negocis com l’hipotecari o el de
gestió d’actius, especialment dels productes d’inversió. Paral·lelament, ha promogut la
seva proposta en l’àmbit del suport a les noves col·legiacions.

489

El model de gestió de l’entitat s’enfoca cap
a una visió de les necessitats dels clients a
llarg termini, mitjançant una activitat constant de fidelització fonamentada en la iniciativa i la proactivitat en la relació. Med1
té una oferta global de productes i serveis,
un equip humà qualificat, una plataforma
tecnològica que té la capacitat d’oferir un
bon servei i una orientació permanent vers
la cerca de la qualitat.

Aquesta estratègia d’acostament a les necessitats de cada client, el llançament de
nous productes i serveis i l’impuls comercial s’han reflectit en les bones dades que,
any rere any, ha assolit l’entitat. I és amb la
satisfacció d’aquests resultats que encarem el 2022, amb el mateix compromís davant els nostres clients als quals continuarem prestant el nostre servei oferint el millor
de nosaltres en un entorn d'enorme transformació com és el que viurem en els pròxims temps.

551

L

Pel que fa al segment d’empreses, l’entitat ha fet valer la seva relació de confiança
amb aquestes, donant suport a les companyies, facilitant-los l’activitat i optimitzant la
gestió amb les petites i mitjanes empreses
amb un nou model de relació adaptat a les
circumstàncies i a les característiques particulars de cadascuna.

314

’exercici 2021 ha estat marcat per
la recuperació de l’activitat econòmica després d’un any especialment complicat a conseqüència de la pandèmia. En aquest entorn, Med1 ha demostrat de nou una gran
capacitat d’adaptació i una absoluta vocació de servei al client davant l’impacte de
la crisi sanitària. Com a agent bancari del
BBVA, ha treballat amb l’objectiu de consolidar les relacions amb els clients, assessorant-los amb rigor i transparència i amb un
equip humà preparat i compromès.

252

Ricard Montes
Director gerent
de Med1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nous clients + 6,5 % (respecte al 2020)
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Una aliança a llarg termini
Ens associEm amb VosTÈ pEr cErcar lEs millors solucions

l’aliança del Grup anDbanK amb el Grup mED posa a la seva
disposició els millors assessors patrimonials amb més de 15
anys d’experiència en el sector.
l’ objectiu de medpatrimonia és ajudar els nostres clients a
preservar el seu patrimoni.

Grup ANDBANK. Andbank España, S.A.U. - C.I.F. nº A-86.701.711, Paseo de la Castellana 55, 28046 Madrid - Grup MED Corporatiu S.A.U. A5848758
Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona - Medipatrimonia. Invest S.L. B64963978 - Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona
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Medpatrimonia
creix un 14 %

i manté la confiança del col·lectiu mèdic
edpatrimonia, la societat participada pel
Grup Med i Andbank per a la gestió de patrimonis, tanca el 2021 amb 364 milions
d’euros sota gestió. L’increment de 48 milions representa un 14 %, que supera més
del doble del 6 % de creixement del mercat de banca
privada. Es reforça així el treball d'un equip que ajuda a gestionar el patrimoni dels professionals —principalment del col·lectiu mèdic— que, amb el seu esforç, han aconseguit reunir un capital i que, per invertir-lo, necessiten un assessorament especialitzat i diferencial. Un any més, des de Medpatrimonia
agraïm la confiança als nostres clients, al col·lectiu
mèdic i a la institució.

M

Jordi Estartús
Director general
de Medpatrimonia

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 i les seves expectatives.

EVOLUCIÓ 2012/2021 D’ACTIUS
SOTA GESTIÓ DE MEDPATRIMONIA

3. Rendibilitat aconseguida per als 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 de l’acompanyament
d’especialistes en els moments de crisi
La nostra feina, com a assessors financers independents, es basa a ajudar els clients a planificar correctament els seus objectius, l’estratègia que han de seguir per assolir-los, les adaptacions que han de fer en
funció dels moviments dels mercats i —sobretot— per
acompanyar-lo en aquest camí. En aquest acompanyament, pretenem ajudar-lo a evitar assumir més riscos dels necessaris en els moments alcistes i d'eufòria,
però també a evitar deixar-se emportar pel pessimisme en els moments de pànic. El mercat de renda variable és alcista a llarg termini i, per a un inversor amb
aquest horitzó temporal, intentar endevinar cap a on
van els índexs és contraproduent. L’enemic més gran
de l’inversor a llarg termini és comportar-se com si necessités els seus diners de manera imminent.
En els darrers dos anys hem viscut moments de molta volatilitat al mercat. La crisi del coronavirus el 2020
i la guerra d’Ucraïna aquest 2022 ha posat a prova els
inversors. Invertir en aquest entorn amb l’ajuda d’un
especialista es fa encara més necessari per evitar errors que puguin afectar la rendibilitat a llarg termini
de la cartera dels nostres clients.

EVOLUCIÓ D’ÍNDEXS DE REFERÈNCIA
EN ELS ÚLTIMS 21 ANYS

(Xifres en milions d’euros)
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*Un equip multidisciplinari d’assessoria
amb els millors experts perquè et
dediquis només a allò que importa.

mediconsulting.med.es
Professionalitat

*

Conﬁança

*

Integritat

*

Innovació

al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d’adaptació, Full B-36.748.

MEDICONSULTING, S.A.U; NIF A-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita

Per a especialistes*
per especialistes
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Mediconsulting
s’adapta als

reptes de futur

Josep Maria Carulla
Director de
Mediconsulting

dels professionals de la medicina

es noves necessitats de la professió mèdica, en contínua formació i evolució, obliguen a una
reinvenció constant del model
d’assessorament per oferir un
servei amb el grau d’especialització requerit. És per això que Mediconsulting i el
Grup Med, amb la col·laboració d’ETL (grup
alemany líder a Europa en serveis professionals d’assessorament per al sector sanitari), han impulsat la creació d’un nou model
de consultoria especialitzada i específica,
amb la incorporació de l’última tecnologia,
per optimitzar l’assessorament i la gestió
dels aspectes fiscals, laborals, societaris i
legals dels metges, en els àmbits professional i personal.

L

Durant l’exercici 2021, s’ha iniciat un procés de redefinició dels serveis de consultoria. Mediconsulting es troba immersa en
una fase de transformació i evolució des
d’un nou enfocament per tal que el col·lectiu mèdic delegui la definició estratègica
dels aspectes econòmics, fiscals, laborals
o legals en un soci de confiança que li permeti centrar-se de ple en l’exercici de la
seva professió.

4.709
Clients a desembre de 2021

63 %
Col·legiats
CoMB

29 %

No col·legiats

Gràcies a aquesta visió i a la fidelitat dels
més de 4.500 clients, dels quals la majoria
són professionals de la medicina, Mediconsulting ha continuat amb la seva activitat,
posant especial èmfasi en aquells temes
relacionats amb la pandèmia. És per això
que, atès el gran nombre de mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la COVID-19, amb més
de 160 expedients tramitats, des de l'àrea
laboral s'han centrat a donar el màxim suport als metges reforçant l'atenció i el servei, per mitjà de nous canals digitals, com
el nou portal del client, així com telefònics.
Pel que fa al global de l’activitat de l’assessoria del Grup Med, el 36 % dels clients fan
ús de la resta de serveis de l’assessoria més
enllà de la declaració anual de l’IRPF, servei
en el qual van confiar gairebé 3.800 clients
i unes 500 empreses per gestionar la seva
comptabilitat i tots els serveis d’assessorament fiscal i societari.

L’especialització en el col·lectiu
mèdic
Mediconsulting aporta serveis especialitzats d’alt valor afegit. Per a això, compta

500
8%

Persones
jurídiques*

*(40 % societats professionals 60 % altres empreses)

Empreses gestionen la
seva comptabilitat i els
serveis d’assessorament
fiscal i societari amb
Mediconsulting

64 %
Clients de
fiscal

36 %

Clients resta
de serveis

amb divisions especialitzades en les quals
treballen professionals altament qualificats
i en formació constant.
Més de 30 professionals han donat impuls
a l’àrea de captació de talent per acompanyar també les noves generacions de metges reforçant la cerca activa de professionals especialitzats en les necessitats actuals de metges i clients.

Tecnologia i comunicació
L’objectiu que perseguim amb la innovació i
l’aposta per la tecnologia és doble: d’una banda, volem guanyar en eficiència a nivell intern,
automatitzant processos i tasques. D’altra
banda, desitgem aportar més valor al client
mitjançant el desenvolupament d’eines i plataformes per millorar la comunicació, l’enviament d’informació i la gestió dels expedients
per fer-ne un seguiment detallat.
El 2021 es va iniciar un ambiciós projecte
d'inversió en tecnologia, començant per la
migració a una nova plataforma, impulsant
l'ús intern d'eines per fer més fàcil la gestió
de les diferents àrees de negoci d'una empresa (laboral, comptable, mercantil i societària). D'aquesta manera, aquest projecte que finalitzarà l'any vinent, ha de permetre centralitzar la gestió i el control d'expedients, alliberant temps al professional per
fer un seguiment i un assessorament personalitzat de les seves necessitats, dubtes i
consultes i alhora, per començar a lliurar informació rellevant per als nostres clients en
la gestió de la seva activitat.
Finalment, la tornada a l’activitat presencial ha permès restaurar els llaços personals
dels equips i els clients i ha donat pas a una
manera de treballar flexible, però sense perdre els vincles entre els professionals que
conformen Mediconsulting.

/85

* Solucions ﬁnanceres adaptades a les
teves necessitats per a cada etapa
de la teva vida.

med1.med.es

Professionalitat

*

Conﬁança

*

Integritat

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.

La conﬁança*
d’estar junts

*

Innovació
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Firmaprofesional:
creixement i reenginyeria
per competir

globalment

irmaprofesional ha continuat creixent durant el 2021 “a doble xifra”,
superant aquest any el 19 % de
creixement enmig de l’onada de
digitalització que afronta el teixit
empresarial i la societat en general. La pandèmia ha impulsat encara més el treball a distància i els processos en remot i les empreses
es veuen cada vegada més forçades a digitalitzar-ne la gestió.

F

En aquest sentit, Firmaprofesional creix en
emissió de certificats de tot tipus i la nostra xarxa de distribució, composta majoritàriament per despatxos professionals i
empreses resellers, ha crescut de manera exponencial. De fet, el negoci que fem
mitjançant aquest tipus d’empreses distribuïdores, en molts casos acreditades
com a Autoritats de Registre de Firmaprofesional, ja representa el 40 % de l’emissió
dels nostres certificats. Així, seguint la línia
d’empreses proveïdores, Firmaprofesional
també s’ha convertit en proveïdora de la
majoria d’empreses del mercat que ofereixen serveis de firma electrònica, com DocuSign, Redtrust o Via Firma.
Però no sols hem crescut en l’emissió de
certificats, també ho hem fet en nova tecnologia obrint-nos a nous serveis de firma
electrònica amb la nova solució de FirmaSign. Aquesta nova plataforma de gestió de
firma electrònica gestiona tots els processos de signatura des de l’inici, a més de re-

copilar i guardar les evidències necessàries
i la traçabilitat de totes les operacions fetes
sobre cada document. Tot això, de manera
senzilla i instantània, complint tots els requisits de la llei i la regulació europea electronic IDentification Authentication and
trust Services (eIDAS).
Pel que fa a la tecnologia, el 2021 ha servit
per iniciar tots els processos per a la nova
VideoID que s’ha llençat al mercat a començament del 2022. La VideoID ofereix la
possibilitat de fer els processos presencials de manera remota en l’emissió de certificats. Això significa que ja no calen desplaçaments per sol·licitar certificats digitals a cap oficina. Amb la VideoID oferim un
nou servei a totes les Autoritats de Registre (RA) perquè emetin certificats de manera molt més ràpida i còmoda per als usuaris i ens permet també emetre remotament
per als clients provinents del nostre canal
digital (web/shop). La VideoID dona un fort
impuls en l’adopció dels certificats digitals
qualificats com la via d’identificació digital
més segura en el mercat.
El 2021 també ha estat l'any en què la tecnologia puntera biid ha tornat definitivament a l’ecosistema de Firmaprofesional.
Amb la fusió amb l’empresa tecnològica
Ebiid Products & Solutions SL, propietària i
desenvolupadora de biid, Firmaprofesional
s’assegura poder oferir nous serveis d'alta
seguretat mitjançant el mòbil. Qualsevol

Raoul Roverato
CEO Firmaprofesional

procés d’identificació i de signatura que es
faci amb l’smartphone pot ser segellat amb
el certificat digital qualificat que biid instal·
la al mòbil de l’usuari. El target d’empreses
de biid són organitzacions que necessiten
alts nivells de seguretat i un gran nombre
de gestions i de signatures de documents,
per exemple el sector bancari o assegurador, i que ara es poden fer mitjançant la
tecnologia de biid.
Quant a la reenginyeria, potenciada des
dels inicis de 2021, hem encarat un nou
procés intern de digitalització per convertir-nos en una empresa agile i digital que
cobreix tots els processos de captació de
clients, venda, facturació i servei. Hem introduït noves eines de treball, hem creat noves posicions transversals i ens hem
reorganitzat per tal d’abordar projectes de
manera més fluïda i efectiva. Som capaços de donar més espai a la innovació i a
nous desenvolupaments, millorar el servei als clients i abordar nous mercats per
créixer en aquest nou paradigma de la digitalització.
En conclusió, Firmaprofesional, amb els
nous productes i serveis, tecnologies, processos i lideratge, està preparada per competir en el complex i nou sector nascut arran de les necessitats posades de manifest per la pandèmia. L’inici del 2022 ja ho
ha posat de manifest amb la implementació de VideoID.

+20

+ 350.000

+ 11 M

+ 31 k

Núm. 1

+2k

+6k

+ 1,2 k

anys d'experiència

entre els emissors
de certificats PSD2 d'alta
seguretat per la banca
i fintech a Espanya

segells de temps cada dia

certificats emesos a la
setmana des de les nostres
oficines de registre

validacions diàries
de certificats des dels nostres
servidors

certificats emesos a la
setmana a ciutadans a
Catalunya

certificats automàtics
emesos cada dia

certificats emesos a la
setmana a treballadors
públics a Catalunya
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LES EMPRESES
DEL COL·LEGI

L’activitat
dels altres serveis del

Grup Med
mb l’objectiu de donar resposta a les necessitats plantejades
pels col·legiats, el Grup Med també ha desenvolupat un conjunt
complementari de serveis amb
caràcter innovador, amb professionalitat,
integritat i confiança, que s’ofereixen pensant només en l’interès dels professionals
i de la institució.

A

Medilloguem
A mitjan 2021, el Grup Med va posar en marxa un servei immobiliari especialitzat en
l'assessorament de compravenda i el lloguer d'immobles, que es presta a través de
la societat Mediconsulting Col·legial, S.L.
Una proposta integral, tant per al propietari com per a l’inquilí, que ofereix la màxima confiança i transparència, per tal com
Medilloguem fa una revisió i una selecció
dels immobles per evitar oferir habitatges
que no reuneixin les condicions de qualitat requerides o que tinguin preus per sobre del mercat.
El retorn progressiu a una certa normalitat
després d’un any molt complicat de desacceleració econòmica ha impulsat la signatura de molts contractes que havien quedat ajornats arran de les incerteses generades per la pandèmia. Tan bon punt s’ha
anat restablint una certa normalitat, els
contractes han crescut amb un impuls renovat a Barcelona. En el segon semestre
de 2021 s’han revisat més de quaranta propietats de les quals se n’han gestionat 22,
d'aquests ens n'hem quedat l'administració de la majoria pel bon servei i confiança
transmesa als clients.
Medilloguem proporciona assessorament
en la gestió de compravenda així com en

el lloguer d'habitatges, tant per a propietaris que tenen béns immobles i els volen destinar al lloguer o compravenda com
per a les persones que volen llogar un pis
amb el millor assessorament i garantia de
tranquil·litat.

Mediviatges
L’agència de viatges s’ha vist afectada per
la paralització parcial de l’activitat turística
a tot el món des que va començar la pandèmia per la COVID-19. Així i tot, i sempre seguint les disposicions de mobilitat vigents
en cada moment, l’agència de viatges del
Grup Med ha continuat donant un servei de
qualitat —a aquells clients que ho han necessitat—, basat en el tracte personal, amb
una oferta variada, especialitzada i a mida,
gràcies a l’expertesa de la seva gestió.
Així mateix, Mediviatges ha continuat tramitant totes les cancel·lacions que es van
produir per la pandèmia de la COVID-19 i,
gràcies a la gestió i a la contractació d’assegurances de viatge, se n’han pogut recuperar els imports o s’han ajornat els viatges
amb les mateixes condicions.
Entre els objectius i les prioritats de l’agència, hi ha el de facilitar al conjunt de la col·
legiació productes exclusius i de qualitat
que aportin un valor diferencial en l’experiència de viatjar.

Meditecnologia
Entre altres projectes, Meditecnologia
gestiona l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del
Col·legi i del Grup Med i s’encarrega d’impulsar iniciatives que millorin l’ecosistema digital del col·lectiu mèdic. Pel que fa a
l’activitat de 2021, ha estat una peça clau
en el desenvolupament tecnològic de pro-

jectes com la posada en marxa de l’Àrea
Privada del Col·legiat al nou web del CoMB;
el desenvolupament de la nova corredoria digital de Medicorasse i de Mutual Mèdica, MutualMed, que permet la contractació de manera segura i totalment en línia; l’actualització del disseny del web del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i la posada en marxa del seu
compte a Twitter. Des de Meditecnologia
també s'ha portat a terme el plantejament
d'un nou web de la Fundació Galatea, que
presenta un disseny molt més actual i intuïtiu per a l'usuari i que es complementa amb un pla de comunicació i estratègia
que prioritza la creació de continguts digitals i audiovisuals que promoguin la salut i
el benestar dels professionals de la salut.
Paral·lelament, s'ha desenvolupat l'app Galatea, una nova eina de comunicació amb
els usuaris que personalitza els continguts
segons el seu perfil.

Aparcament Doctor Roig
i Raventós
És evident que l’aparcament Doctor Roig i
Raventós s’havist molt afectat per la pandèmia, però la societat del Grup Med, gestionada per Immomèdic09, ha estat activa en el procés de reequilibri de la seva
activitat per corregir l’impacte ocasionat per la pandèmia de la COVID-19. L’activitat de rotació es va reduir un 40 % respecte al 2018, mentre que la xifra d’abonats de 2021 ha augmentat un 2,7 % respecte a l’exercici anterior. Des de que es
va obrir l’aparcament, l’any 2013, se n’ha
pogut constatar el bon funcionament i ha
assolit els objectius de millorar l’entorn
urbà per al veïnat, a més d’incentivar-ne
l’ús per part de la col·legiació i dels clients
del Grup Med.
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ETL Global.
Compromesos amb
els nostres clients.
El nostre compromís és estar a prop de tu,
guanyar-nos la teva confiança i créixer junts.
Perquè el nostre equip de professionals té
sempre respostes a les necessitats legals de
la teva companyia oferint solucions a mesura
per convertir els teus reptes en oportunitats.
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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. Creadors de progrés.
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La Junta de Govern vol manifestar el seu
agraïment als patrocinadors que han fet
possible, un cop més, l'edició d'aquesta
publicació per a tots els col·legiats de Barcelona.
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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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