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Opinió i anàlisi

Ara és l’hora dels
metges i metgesses
Una vegada celebrades les eleccions col·legials, vull manifestar-vos que la nova Junta que
tinc l’honor de presidir representarà a tots els metges i metgesses amb independència de
quina hagi estat la seva opció electoral. També vull expressar-vos la meva satisfacció perquè la
participació ha augmentat respecte a eleccions anteriors (amb un cens superior) i ha significat
més d’un terç dels col·legiats. El percentatge de votacions situa les eleccions del COMB com a
les més participatives d’una corporació professional en l’àmbit estatal.
La força de la nostra institució recau en la continuïtat de la feina ben feta, en la renovació
i en la innovació. És per això que treballarem per continuar sent un col·legi independent,
amb solidesa i eficiència d’estructura i gestió, que ofereixi serveis de qualitat i, alhora,
aspiri a ser més proper als col·legiats i col·legiades per poder donar resposta a les seves
necessitats individuals i col·lectives, i estigui compromès amb la societat a la qual servim i ens
devem. Totes aquestes funcions no les podríem assumir sense la dedicació i el suport dels
professionals i els treballadors del Col·legi, com també de les juntes que ens han precedit.

“Treballarem per
continuar sent un
col·legi independent,
amb solidesa i eficiència
d’estructura i gestió,
que ofereixi serveis de
qualitat i alhora aspiri
a ser més proper als
col·legiats i col·legiades
per poder donar
resposta a les seves
necessitats individuals
i col·lectives, i estigui
compromès amb la
societat a la qual servim
i ens devem”

El nostre és un programa ambiciós, que es basa en l’orgull de pertànyer a la professió mèdica,
la defensa de la cohesió del col·lectiu i el professionalisme com a síntesi dels valors de la
professió. La prioritat d’acció se situa en aquells sectors de la professió més vulnerables o en
situació de precarietat i, alhora, en la potenciació del lideratge dels professionals sanitaris.
Aquests valors cal que siguin defensats sempre, i especialment ara, en temps de crisi, en uns
moments difícils i d’incertesa per a la professió. El sistema sanitari públic pateix des de l’any
2010 una disminució pressupostària progressiva que s’ha traduït en una reducció retributiva
dels professionals en més del 25% i una disminució preocupant en les inversions i en la
tecnologia necessària per al bon funcionament dels centres. Si es mantenen els nivells de
qualitat i seguretat clínica en el nostre sistema públic de salut, és gràcies al compromís i a
l’esforç de tots els professionals sanitaris i, en particular, de la professió mèdica. Davant de la
incertesa, és l’hora dels grans acords i pactes i d’instaurar mecanismes clars que permetin
planificar i prendre decisions. En el sector públic, cal reconduir la disminució pressupostaria
i, alhora, establir de manera definitiva un nou sistema de gestió en els centres i en el territori
que compti amb la participació activa dels metges i metgesses.
El sector de la medicina privada, que agrupa més de 6.000 metges i metgesses, pateix
igualment una restricció econòmica per part de les entitats d’assegurances sanitàries, s’està
transformant en un sector poc transparent que condiciona la pràctica assistencial i els
honoraris professionals. Estem a favor de la defensa activa d’aquest sector, però no a costa
d’esprémer més els professionals: calen regles del joc clares i no arbitràries, que evitin que
algunes entitats asseguradores prenguin decisions unilaterals que perjudiquin la prestació del
servei mèdic als pacients i els interessos dels professionals de la salut.
En resum, els moments són difícils però la il·lusió, el compromís i la responsabilitat ens
encoratja a donar resposta als reptes de la professió i a les necessitats professionals. Esperem el
vostre suport, la vostra col·laboració i la vostra participació activa. 

Jaume Padrós i Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona
JUNTA DE GOVERN DEL COMB: President Jaume Padrós i Selma Vicepresidenta 1a Elvira Bisbe Vives Vicepresident 2n Jaume Sellarès i Sallas Secretari Gustavo A. Tolchinsky
Wiesen Vicesecretari Josep Maria Benet i Martí Tresorer Lluís Esteve i Balagué Vocals Magda Campins i Martí, Ramon Torné i Escasany, Magdalena Bundó i Vidiella, Àngels Escorsell
i Mañosa, Adriana Bataller i Bassols, Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon, Anna Carreres i Molas, Antoni Iruela López, Anna Olivé i Torralba Vocals suplents Jaume Roigé i Sole,
Antoni Trilla i Garcia, Mireia Sans i Corrales, Lurdes Alonso i Vallès, Àngels López i Pol
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Presentació

Eleccions
col·legials

Crònica sobre la
jornada electoral,
resum del programa
de govern i la
participació de
diversos col·legiats
als quals hem
preguntat què
esperen d’aquesta
nova Junta de
Govern

Encarem un nou any i el segon número de la nova etapa de la revista col·legial. En
aquest número, el tema central són les eleccions celebrades el dia 12 de febrer, amb una
crònica sobre la jornada electoral, un extracte del discurs del nou president, un resum
del programa de govern i la participació de diversos col·legiats als quals hem preguntat
què esperen d’aquesta nova Junta de Govern. Trobareu també la relació de noms de
tots els compromissaris escollits, distribuïts per comarques.
Així mateix, presentem la dedicació d’aquest any al doctor Simeó Selga i Ubach,
pediatre de referència a la Catalunya central, activista cultural incansable i lluitador
per les llibertats del país. D’altra banda, abordem a fons els 15 anys de l’experiència del
PAIMM com a resposta als professionals amb problemes de salut mental i d’addiccions.
En la secció de debat, dos professionals analitzen eIs pros i els contres de la limitació
de les hores de treball dels MIR. I, a l’últim, cal destacar també la presentació del nou
Quaderns de la Bona Praxi sobre l’assetjament laboral.
Aprofitem aquest espai per posar-nos a la vostra disposició i us animem a participar-hi
per fer-vos-la vostra! Recordeu que aquests continguts també es tracten a la pàgina
web del Col·legi i als diferents perfils a les xarxes socials, on podrem aportar la nostra
opinió i seguir aprofundint en una millor comunicació entre col·legiats. 

Consell de redacció

El vídeo
Prop de tres-cents assistents van
participar en la Jornada d’Orientació
per als futurs MIR, en la qual membres
de la Secció MIR i Alícia Ávila del
Departament de Salut van orientar
sobre el sistema MIR. Així mateix,
noranta metges residents van ajudar
voluntàriament els que seran els seus
companys a decidir l’especialitat. 
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona
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Professió

responsabilitat Civil Professional
El risc de reclamació per un presumpte defecte de praxi és una de les grans
preocupacions de la professió mèdica

M

algrat les mesures adoptades i l’interès dels professionals per prevenir els successos adversos en medicina,
s’ha registrat un increment
d’àmbit mundial de les reclamacions per
presumpte error, imprudència o negligència.
És fonamental disposar d’una pòlissa de
responsabilitat civil professional que ofereixi cobertura suficient per fer front a qualsevol reclamació.
Oferir als col·legiats la millor pòlissa de RCP
ha estat i continua sent una de les prioritats
de la Junta de Govern del COMB i del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).
L’actual pòlissa de RCP, contractada dins
l’àmbit de l’anomenat Model Català de Responsabilitat Civil Professional Sanitària, integrat pel CCMC i el CatSalut i amb més de 25
anys d’experiència, ofereix importants avantatges respecte a altres pòlisses, el que fa la
seva contractació aconsellable tant per als
professionals que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la sanitat privada com
per als que la desenvolupen exclusivament
en l’àmbit de la sanitat pública.
Es tracta d’una pòlissa:
a) Col·lectiva, la principal pòlissa de RCP
a Catalunya amb 25.000 metges
assegurats.
b) Voluntària, assegura a tots els metges
dels col·legis de metges catalans que
sol·liciten la seva adhesió.
c) Amb una prima estable.
d) Pròpia, assessora de manera individual
i personalitzada el metge reclamat, al
marge d’altres interessos en joc.
L’estratègia de defensa del centre no
està obligadament dirigida a defensar
l’actuació concreta del facultatiu, sinó a
la correcció del conjunt de l’assistència,

Acte de presentació de la nova pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

que pot entrar en conflicte amb
interessos concrets.
e) Gestionada directament pel Servei de
Responsabilitat Professional del CCMC,
que actua per delegació de la
companyia asseguradora, assessorant,
gestionant i defensant qualsevol
reclamació interposada contra un metge
assegurat, i garantint una atenció segons
els principis i valors del col·lectiu mèdic.
El procés inclou l’entrevista al facultatiu,
l’estudi del cas per la Unitat de Medicina
Legal i l’equip de lletrats de l’SRP, així
com la valoració del risc per les
comissions d’experts.
f) Coordinada amb la pòlissa de la Sanitat
Pública Catalana, mitjançant la Comissió
de Seguiment.
g) De primer tram, dóna cobertura des del
primer moment, sense franquícies
i fins a 1.000.000 €.
h) De cobertura integral, cobreix activitat
pública i privada, amb independència de
l’especialitat i del tipus de dany reclamat.
Queda garantida la cobertura en
reclamacions per danys no únicament
corporals.
i) Inclou les reclamacions derivades
de la prestació del deure de socors.
j) D’àmbit nacional, cobreix els actes
mèdics realitzats dins el territori
espanyol, però també permet l’extensió

de cobertura a tot el món per estades
temporals (excepte EUA i el Canadà).
k) Preveu una prestació en cas
d’inhabilitació professional per
condemna penal, de fins a 3.800 €/mes
i 30 mesos.
l) Analitza i estudia les dades de totes
les reclamacions, promovent mesures
de Seguretat Clínica.
Aquesta pòlissa dóna una resposta adequada a les necessitats del col·lectiu mèdic
garantint un assessorament i defensa personalitzats i una cobertura integral davant
de qualsevol reclamació. 

Josep Arimany Manso,
director de l’Àrea de Praxi. Servei de
Responsabilitat Professional. COMB-CCMC.
Per a més informació
1. Arimany-Manso J, et al. Un modelo integral
y de gestión directa del aseguramiento de la
responsabilidad profesional médica en Cataluña.
Med Clin. 2013.
2. Arimany-Manso J, et al. La gestión de la
responsabilidad profesional médica desde el
colectivo de la profesión médica y enfocada a la
Seguridad clínica. Rev Esp Med Legal. 2013.
3. Gómez-Durán EL, et al. Legal medicine
contributions to patient safety. From
ascertainment and evaluation to research in
Medical liability. Int J Legal Med. 2013.
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Posició davant la crisi

Els baixos honoraris mèdics de les mútues
posen en risc la qualitat assistencial
Baixos honoraris mèdics
9 de desembre
El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va
donar a conèixer, el passat desembre en roda
de premsa, els resultats d’una enquesta sobre els metges i les entitats d’assegurances
sanitàries i va presentar el rànquing de l’any
2013 de les mútues de Catalunya en funció
de l’opinió dels metges del sector.
El 9 de desembre, Diario Médico, Gaceta
Médica i Redacción Médica es van fer ressò
de les declaracions de Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB i de Ramon Torné, president de la Secció d’Assegurança
Lliure, en la presentació dels resultats de
l’enquesta.
Diario Médico va titular la informació
amb “Els baixos honoraris, risc per a la qualitat en l’assegurança lliure”i va recollir les declaracions de Jaume Padrós que “el COMB fa
temps que avisa sobre els riscos que comporta l’acció d’algunes entitats de reduir els
quadres mèdics, limitar les prestacions dificultant l’accés dels metges en nom dels seus
pacients a proves diagnòstiques i tractaments i canviar unilateralment les retribucions per l’activitat realitzada”.
Per altra banda, Redacción Médica va destacar l’advertència que va fer el COMB sobre
l’efecte negatiu de la“guerra comercial”de les
assegurances privades i va assenyalar que,
segons Padrós, aquesta es basa en retribuir
pitjor els metges.
Gaceta Médica va informar que, segons
l’enquesta del COMB, el 74 per cent dels participants declara que no pot mantenir el nivell
del servei adequat amb els honoraris actuals.

del COMB sobre la situació de la medicina
privada a Catalunya.
La Vanguardia va titular que “Els baixos
honoraris mèdics a les mútues posen en
perill la qualitat assistencial”. Padrós va informar sobre els honoraris que paguen les
mútues: “Algunes companyies estan pagant 8,30 euros bruts per consulta i fins a
6,66 euros per una segona visita i alguna
empresa fins i tot va decidir no pagar la tercera visita”.
El País va encapçalar la seva informació
destacant la denúncia del COMB que hi ha
un descontentament important entre els
metges per la competència entre les companyies per captar clients. Segons Padrós,
“els incidents amb aquestes companyies
són freqüents, entre els quals la rebaixa uni-

Guerra comercial de les mútues
6 de desembre
La premsa escrita en les edicions del 6 de desembre també va reflectir les declaracions

Declaracions de Ramon Torné
en la presentació dels resultats
de l’enquesta als metges
d’Assegurança Lliure.
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lateral de les tarifes o l’incompliment dels
contractes que mantenen amb els metges”.
El diari Ara va recollir les declaracions de
Padrós i Torné en les quals, a més d’alertar
contra la “guerra comercial”, assenyalen que,
sobre el grau de satisfacció dels professionals
de la medicina privada amb les mútues, segons l’enquesta, només 7 de les 12 asseguradores més grans aproven. Els primers llocs els
ocupen Assistència Sanitària Col·legial, Mútua General de Catalunya i Agrupació Mútua,
mentre que les tres menys valorades són Caser, l’Aliança i Asisa.
La informació d’El Punt Avui va destacar
en el seu titular que “Les mútues privades
també limiten les proves mèdiques” i va reproduir les declaracions de Ramon Torné en
les quals afirmava que“fa anys que els hono-

5 de desembre

Més informació:
www.youtube.com/
combarcelona

Posició davant la crisi

Enquesta d’Assegurança lliure 2013
7.70

rànquing segons l’opinió dels metges de Barcelona (i valoració mitjana)
ASC (ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL)
MGC (MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA)
AGRUPACIÓ MÚTUA

raris no pugen i arribarà un moment en què
la qualitat baixarà per força, potser certes
proves ja no es podran fer”.
Estudi sobre els metges i les entitats
asseguradores
5 de desembre
Les agències Europa Press, Efe i ACN es van
fer ressò el mateix dia de la roda de premsa
de les dades de l’enquesta als metges del
sector de l’assegurança lliure.
Europa Press i Efe també van informar de
les declaracions de Padrós pel que fa a la
guerra comercial entre les mútues que“porta
a la precarització del sector”. En el teletip
d’Europa Press s’assenyala que Jaume Padrós
va recordar la petició que l’Estat reconegui
aquest sector com un generador de riquesa i
que aquells ciutadans que tenen contractada una mútua es beneficiïn d’una desgravació directa a través de l’IRPF.
Així mateix, Efe va recollir l’advertència
que va fer Padrós sobre l’envelliment dels
professionals del sector; els metges joves es
“tiren enrere” per obrir consultori propi pels
baixos honoraris.
ACN va ressaltar que, segons el COMB, el
baix preu de la visita obliga els professionals
a reduir la durada de l’atenció.
Per altra banda, els mitjans audiovisuals
Catalunya Ràdio, RAC1, RNE, Cadena SER,
COPE, BTV i 8TV també van informar als seus
informatius sobre les dades reflectides a l’enquesta als metges d’Assegurança Lliure.
El programa 8 al dia de 8TV, conduït per
Josep Cuní, va destacar que 7 de cada 10
metges que treballen a la sanitat privada
creuen que la qualitat anirà a la baixa a causa
de la pugna pels preus.
A la informació de l’informatiu de BTV es
va ressaltar que els metges de les mútues
cada cop estan més mal pagats.

6.57

FIATC

6.38

DKV

5.37

MAPFRE FAMILIAR

5.15

ADESLAS

4.92

SANITAS

4.45

CASER

4.29

ALIANÇA

3.66

ASISA

2.55

Valoració importància aspectes
per treballar amb les EAl
Facilitat per sol·licitar autoritzacions de proves i tractaments

8,2

Nivell d’honoraris

nivell de servei assistencial
Manteniment nivell del servei
adequat amb els honoraris que
paguen les entitats

26%

8,0

Sí

Diligència de les direccions mèdiques per donar una resposta
Bona comunicació amb les direccions mèdiques de les cies.
Agilitat del sistema de facturació

8,0
7,8
7,8

Facilitat per contactar amb un responsable de l’entitat

7,8

Termini de pagament

Existència de contractes amb les EAL

7.30
6.66

AXA - WINTERTHUR

Claredat de les pòlisses (el client i el metge saben
el que està cobert i el que no està cobert)

7.70

7,8
7,3
6,8

74%
No

Font: Enquesta d’Assegurança Lliure 2013. COMB.

Més informació:
www.comb.cat
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Més informació:
www.fgalatea.org

A fons

l’experiència dels 15 anys
del PAiMM

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB) i la Fundació Galatea (FG)
han fet públic l’informe El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt i el control de l’exercici professional, una monografia que presenta les
bases conceptuals, jurídiques i eticodeontològiques que han sustentat l’existència
del Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt (PAIMM). La publicació també presenta els resultats de l’activitat de control
de l’exercici realitzada pel COMB des que
es va posar en marxa el programa, el 1998.
L’estudi reflecteix els resultats i l’experiència acumulada en els 15 anys d’activitat del
PAIMM, una iniciativa pionera a Europa. Els
instruments i procediments del Programa
aspiren a ajudar el metge amb problemes
de salut mental o addiccions a superar el
seu problema i a rehabilitar-se, així com assegurar el compliment de la funció principal de la corporació professional: vetllar
per la qualitat assistencial i de l’acte mèdic.
Jaume Padrós, president de la Fundació
Galatea, declara que “diverses claus expliquen l’èxit del PAIMM: l’eficàcia dels tractaments aplicats, la taxa de recuperació i rehabilitació, la gestió personalitzada dels
casos més complexos que han necessitat
u Informe sobre el PAIMM i el control de
l’exercici professional, editat per Fundació
Galatea.
A baix: acte de signatura del conveni entre
el Departament de Salut, la Fundació Galatea
i els col·legis professionals sanitaris, presidit
pel conseller de Salut, Boi Ruiz.

un procés de tutela i control de la seva praxi, l’acompanyament quan les conseqüències de la malaltia impedeixen l’exercici
professional i reclamen una sortida digna...”. I, assenyala Padrós, “per sobre de tot,
la confiança que el conjunt de la professió
ha dipositat en el Programa, prova d’una
consciència activa d’autoresponsabilitat i
solidaritat”.
L’informe El PAIMM i el control de l’exercici
professional explica la definició de “metge
malalt” i acota el marc legal i deontològic
del seu tractament. La publicació detalla el
funcionament del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt, especificant-ne les
àrees d’intervenció i l’actuació del COMB
pel que fa a les vies d’entrada al Programa
i els protocols per a la garantia de la bona
praxi; les situacions de risc i voluntarietat
de la demanda; la Comissió de seguiment
col·legial del PAIMM (casos difícils); les intervencions en casos de risc i el control
preventiu de l’exercici: el contracte terapèutic col·legial; els dictàmens, i els metges apartats de l’exercici. La monografia
s’ha editat en català, castellà i anglès.
Un dels elements més destacables i singulars del PAIMM és que 99 metges hagin estat apartats de l’exercici professional mitjançant un procés de persuasió i de gestió
individualitzada dels casos, sense necessitat de recórrer a una via compulsatòria,
que seria un recurs excepcional.

Conveni per ajudar
els professionals
sanitaris amb
problemes de salut
mental i addiccions
El Departament de Salut, la
Fundació Galatea i els col·legis
professionals de metges de
Catalunya, d’infermeres i infermers
de Barcelona i Tarragona, de
farmacèutics de Barcelona i de
veterinaris de Barcelona van signar,
el passat mes de desembre, un
conveni de col·laboració per
consolidar els programes d’atenció
als professionals sanitaris amb
problemes de salut mental i
addiccions.
L’acord estableix que, en el marc de
la Fundació Galatea del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya,
totes les parts es comprometen a
seguir col·laborant en la promoció
dels programes PAIMM per a
metges, RETORN per a personal
d’infermeria, ÍTACA per a
farmacèutics i ASSÍS per a
veterinaris, per a un millor
coneixement de la salut, els estils
de vida i les condicions de treball
dels professionals sanitaris, per dur
a terme accions per millorar el seu
benestar i evitar riscos a altri.
Els darrers 15 anys, 2.927
professionals sanitaris han estat
atesos pels programes PAIMM,
RETORN, ÍTACA i ASSÍS: 2.002
metges i 901 infermers a través
dels seus respectius programes, i,
des de l’any 2011, també 18
farmacèutics i 6 veterinaris.

El COMB estableix unes mesures preventives de control, sense caràcter de sanció,
per les quals pot requerir al metge abs- u
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A fons

La Comissió de casos difícils
del PAiMM
Antoni Arteman,
gerent de la Fundació Galatea

Assistents a una reunió de treball de la
Comissió de casos difícils del PAIMM:
Cecilia Navarro, Antoni Arteman, Carme Bule,
Màrius Morlans, Gustavo A. Tolchinsky i
Miquel Casas.
u tenir-se de realitzar determinats actes o

procediments o, fins i tot, de l’exercici professional en general. L’eina d’aquest control és el contracte terapèutic col·legial
(CTC), que signen el metge malalt, el seu
responsable assistencial, el membre de la
Junta del Col·legi delegat i, habitualment,
un tutor. El CTC té l’objectiu de vincular el
metge malalt al procés rehabilitador i implicar-hi tots els afectats, assistencials o no.
Durant aquests 15 anys d’activitat del
PAIMM, s’han signat 143 contractes terapèutics al COMB, que van afectar 77 metges (el 78% homes). La franja d’edat més
freqüent és de 41-55 anys. Els metges que
han signat més contractes són els que no
tenen especialitat i, entre els que sí que en
tenen, els que compten amb un percentatge més alt de contractes signats són els
psiquiatres, anestesiòlegs i ginecòlegs.
Segons els autors de la monografia, que el
COMB disposi d’instruments de protecció i
ajuda per al metge col·legiat (Programa de
Protecció Social) i que al nostre país hi hagi
un sistema públic de protecció social ha
reforçat en gran mesura aquest aspecte,
en contrast amb l’experiència dels programes nord-americans, més punitius i amb
sistemes d’organització social més liberals
i amb menys cobertura.
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La creació del PAIMM, el 1998, va voler donar
una resposta col·legial als articles 91 i 92 del
nou Codi de Deontologia de 1997, els quals
assenyalaven l’obligació de tractar els metges
malalts per trastorns mentals o addictius i així
evitar que posessin en risc la salut dels seus
pacients. Per tant, el PAIMM va ser concebut
com un programa eminentment assistencial
i d’ajuda al metge malalt i per prevenir els
riscos de possible mala praxi. Aquest doble
vessant, a vegades contradictori, d’ajuda al
metge malalt per una part, i de control del
risc de mala praxi, per l’altra, han estat el
cavall de batalla del PAIMM des de la seva
gènesi.
Durant els 15 anys d’existència del
PAIMM, els seus responsables han anat
desenvolupant una organització i un sistema
de funcionament que ha procurat superar les
contradiccions esmentades per poder exercir
les respectives funcions de la millor manera
possible.
Una de les darreres estructures creades
per treballar en la zona intermèdia entre
ambdues grans funcions és la Comissió de
Seguiment Col·legial del PAIMM (altrament
dita Comissió de casos difícils del PAIMM),
que es reuneix cada tres a sis mesos per
tractar anònimament dels casos de metges
malalts que per la seva evolució poden
comportar un cert risc per a la pràctica
professional. Normalment són casos que
vénen forçats pels seus superiors, companys

o familiars propers perquè no els veuen bé
o perquè neguen tenir un problema i no
demanen ajut. També poden ser casos ja en
tractament al PAIMM i que els seus terapeutes
els portin a la Comissió perquè el seu procés
té una evolució negativa amb recaigudes
freqüents o també perquè no volen agafar
la baixa i no estan en condicions de treballar
com cal.
La composició de la Comissió, amb
membres de la Junta de Govern del COMB,
responsables clínics del Programa i del cas
en concret, membres de l’àrea jurídica del
COMB i responsables de l’àmbit col·legial
del Programa, permet discutir els casos
anònimament d’una manera integral i, alhora,
des de tots els punts de vista possibles.
D’aquesta manera, es pot presentar a la
consideració de la Junta de Govern una sèrie
de possibles mesures per prendre en cada
cas. També es fan indicacions als terapeutes
i, si escau, als responsables laborals dels
pacients revisats.
Les deliberacions de la Comissió han
facilitat enormement, d’una part, la presa de
decisions dels responsables del COMB i, de
l’altra, el treball assistencial dels terapeutes
del PAIMM.
Des del seu començament l’1 de juny
de 2010 fins al 31 de desembre de 2013, la
Comissió s’ha reunit 13 vegades i ha fet 66
revisions de 35 pacients diferents, amb els
resultats que figuren a continuació. 

Propostes de la Comissió de casos difícils del PAiMM 2010-2013*
*No excloents entre si

8
Sotmetre’s a
una revisió
psiquiàtrica

18
Signatura
d’un contracte
terapèutic

9
Limitació
temporal
de l’exercici
professional

Font: Comissió de casos difícils del PAIMM, 2013.
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Dossier

Quins conceptes inclou el rebut del Col·legi?
La quota col·legial i la quota de fons
social
El rebut del Col·legi és trimestral i inclou,
per una banda la quota col·legial, que
en tarifa normal és de 59 € i, per l’altra
banda, la quota de fons social que és
de 23,96 € i es destina íntegrament al
Programa de Protecció Social.
Durant els primers quatre anys de
col·legiació, la quota col·legial té una
reducció del 50% per tal de facilitar
als joves la incorporació a la professió.
Així mateix, és gratuïta per als metges
que estiguin a l’atur. La quota col·legial
també és gratuïta a partir de la jubilació
o en complir 70 anys.

La quota col·legial i la quota de fons
socials són els dos únics conceptes
obligatoris que inclou el rebut
En el cas –molt probable- que el col·legiat
opti per contractar l’assegurança de
Responsabilitat Civil (RC) mitjançant la
pòlissa conjunta del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya, o si està adscrit
a alguna o diverses seccions col·legials,
els imports d’aquestes quotes es
reflecteixen al mateix rebut col·legial.
Des de l’adjudicació en concurs públic
a finals de 2012, que va suposar una
rebaixa considerable en les quotes,
l’import de la RC està fixat en 98 €
la prima estàndard i en 78 € per als

professionals de Medicina Familiar i
Comunitària amb exclusiva dedicació a
la sanitat pública. Per als residents és
gratuïta el primer any de col·legiació.
El meu rebut, on line
Per tal que els col·legiats puguin consultar
en tot moment els conceptes que
s’inclouen al rebut col·legial, mitjançant el
web col·legial www.comb.cat, en l’apartat
‘El meu rebut col·legial’ es permet consultar
on line la factura col·legial desglossada i
individualitzada, previ registre. 

Rebut col·legial

4

REbUT
TRIMESTRaL

CONCEPTE

QUOTA COMB *

QUOTA PPS

ON LINE

Consulta el rebut
col·legial mitjançant
el web www.comb.cat,
en l’apartat ‘El meu
rebut col·legial’.

PPS

Quota de fons social
que es destina
íntegrament al
Programa de
Protecció Social

IMPORTS

• Vigents des del 2010
• Desgravable 100%
a l’IRPF

IMPORT

59,00 €

23,96 €

50% REDUCCIÓ
Durant els 4 primers
anys de la col·legiació
i dins dels 6 primers
anys de llicenciatura la
quota és de 29,50 €.

*

Altres col·legis
Metges
Trimestre
Barcelona
59 €
Tarragona
72 €
Girona
66 €
Lleida
60 €
Balears
69 €
Altres professionals
Advocats
162 €
Enginyers
79 €
Arquitectes 89 €
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Activitat col·legial

Vides dedicades a la cooperació

Acte de lliurament de
les XX Beques Dr. Bada
Ja fa 20 anys que el COMB va impulsar la
creació de beques per a la formació de
metges cooperadors, ja sigui per a
centres de formació estatals o
internacionals. En l’acte de lliurament de
les XX Beques Dr. Bada, tretze metges
van rebre finançament per a diversos
projectes de formació en cooperació.
“Vides dedicades a la cooperació” va ser
el tema del debat protagonitzat per
Jaume E. Ollé, director d’Actmón, i
Francesc Mateu, president d’Oxfam
Intermon a Catalunya, moderat per
Xavier de las Cuevas, president de la
Secció de Metges Cooperants del COMB.
Posteriorment, Bourama Ousmane
Diedhiou, becat l’any 2012, va explicar la
seva experiència formativa a l’Hospital
Sant Joan de Déu.

Entrevista a
Bourama Ousmane Diedhiou:
www.youtube.com/combarcelona
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Estratègia per crear ocupació
de qualitat

Sarrià-Sant Gervasi,
Districte del
Coneixement
La Sala d’Actes del Col·legi ha acollit
“Sarrià-Sant Gervasi Networking
Breakfast”, el primer d’un cicle
d’esmorzars mensuals de networking
que s’organitzen amb l’objectiu de
facilitar els contactes professionals i
impulsar l’emprenedoria dins del
projecte Districte del Coneixement.
Des del mes de desembre, Sarrià-Sant
Gervasi ha començat a treballar en
aquest projecte per potenciar l’ocupació
de qualitat, conjuntament amb 140
professionals de 80 institucions
vinculades al districte, incloent els
principals agents acadèmics, econòmics
i sanitaris, entre els quals el COMB.
Aquest projecte s’emmarca dins de
Barcelona Growth, l’estratègia de
desenvolupament econòmic de la ciutat
de Barcelona.

Conveni entre el COMB
i la UB per realitzar
activitats científiques
El Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB) i la Universitat de Barcelona (UB)
van signar un conveni amb l’objectiu
d’establir una col·laboració –el COMB, a
través de l’Àrea de Praxi, i la UB, a través
de la Facultat de Dret–, per dur a terme
activitats formatives i científiques
d’interès en l’àmbit de la responsabilitat
professional mèdica i del dret sanitari en
general. En virtut d’aquest conveni es
comprometen a impulsar publicacions
conjuntes en l’àmbit mèdic del dret,
projectes d’investigació, formació
continuada, estades d’alumnes de
postgrau i tesis doctorals en el Servei de
Responsabilitat Professional i amb la
Unitat de Medicina Legal i Recerca
del COMB.
Als efectes d’aquest conveni s’ha creat
una comissió de seguiment formada per
Imma Borras, professora titular de Dret
Civil de la UB, i Josep Arimany, director de
l’Àrea de Praxi del COMB.

Activitat col·legial

Document sobre “l’assetjament psicològic
(mobbing) a metges en el lloc de treball”
El Quaderns de la Bona Praxi,
publicació del COMB
editada pel Centre d’Estudis
Col·legials (CEC), dedica el
seu darrer número a
l’assetjament psicològic
(mobbing) a metges en el
lloc de treball
Amb aquesta publicació es pretén
descriure el fenomen, facilitar-ne el
diagnòstic, fer recomanacions de caràcter
preventiu, exposar quina hauria de ser la
conducta dels metges que pateixen
assetjament i enumerar les
responsabilitats de la institució on es
produeixi una d’aquestes situacions.
Al document s’assenyala que “el
mobbing pretén la desestructuració moral
de la víctima, que per diverses raons s’ha
convertit en indesitjable als ulls de
l’assetjador. Té un caràcter intencional i
comporta l’aplicació d’una estratègia
calculada que pot tenir diverses formes
d’expressió. En alguns casos és
extraordinàriament violenta, amb
intimidacions o fins i tot agressió física,
però sovint és molt més subtil. Una
característica específica de l’assetjament és
la reiteració de les agressions (almenys un
cop per setmana) i la seva durada (almenys
durant sis mesos). És per la seva freqüència
i persistència que aquestes conductes
hostils causen un perjudici mental,
psicosomàtic i social tan considerable”.
La publicació indica els tipus de
manifestacions d’assetjament laboral que
pot patir la víctima; exposa el marc legal a
Europa i a Espanya pel qual se’l pot
considerar un delicte; analitza les
característiques de l’assetjador i de la
víctima, així com les persones més
resistents al mobbing; l’àmbit laboral on es
produeix el mobbing; les causes de
l’assetjament laboral; les conseqüències

personals de l’assetjament; les
conseqüències negatives per a la
institució; estableix els criteris
indispensables per al diagnòstic de
mobbing; dóna indicacions de què fer
quan un pensa que li fan mobbing; s’indica
quan, a qui, com i per què denunciar
l’assetjament laboral; presenta l’algoritme
d’actuació de la investigació d’un cas de
presumpte assetjament; indica els
aspectes medicolegals i els aspectes ètics i
deontològics; assenyala els aspectes clau
en la prevenció de l’assetjament, i,
finalment, planteja què haurien de fer els
centres sanitaris en relació amb
l’assetjament laboral i s’indiquen les
obligacions de la direcció i el protocol
d’actuació en cas d’assetjament laboral.

Més informació:
www.comb.cat
Aspectes clau en la prevenció de
l’assetjament
1. Consideració per part de la institució que
l’assetjament no és només un problema
individual, sinó també de les
organitzacions, i està relacionat amb
deficiències d’aquestes.
2. Identificació i avaluació dels riscos
psicosocials, examinant la incapacitat
temporal i a través d’enquestes de
satisfacció, entre altres mesures.
3. Lideratge i actuació eficaç dels càrrecs de
comandament en la gestió dels conflictes.
4. Formació i informació a tots nivells.

Què haurien de fer els centres sanitaris en
relació amb l’assetjament laboral?
Protocol d’actuació
Els centres sanitaris han de disposar d’un
document sobre com prevenir i evitar
l’aparició de situacions d’assetjament
psicològic i de com actuar si es dóna una
situació d’aquest tipus al seu centre.
En aquest document ha de constar de
manera explícita que la direcció del centre
estableix un nivell de tolerància zero davant
d’aquest tipus de comportament, i queda
expressament prohibida qualsevol acció o
conducta d’aquesta naturalesa. L’ocultació
de l’existència d’assetjament en els llocs
de treball és injusta per a les víctimes, que
mai no podran trobar una millora de la
seva situació, i és contraproduent per a la
mateixa institució. Un reconeixement de la
voluntat de combatre aquesta injustícia per
part dels equips directius, amb garantia de
la confidencialitat amb què s’examinaran els
possibles casos, pot afavorir el clima laboral
al centre i la necessitat de buscar vies per
millorar-lo.
El document ha de detallar el conjunt
d’actuacions a les quals la institució està
obligada en relació amb:
· la prevenció dels episodis d’assetjament;
· la gestió dels conflictes interpersonals, i
· el maneig dels casos d’assetjament quan no
s’hagin pogut prevenir.
Aquest document hauria d’estar
consensuat amb els representants sindicals
del centre i aprovat pel Comitè de Seguretat
i Salut (CSS).
Tenint en compte les dificultats de
diagnosticar l’assetjament és convenient
que s’incloguin en aquest document tots
els exemples de mala conducta que puguin
constituir manifestacions de l’assetjament, i
es faci una declaració explícita que es tracta
d’una conducta reprovable que no serà
tolerada per la institució.
El document hauria de tenir un
accés fàcil perquè el puguin conèixer els
treballadors (per exemple, penjat a la
intranet) i fer-ne difusió. 
Experts redactors d’aquest quadern:
Coordinador: Miquel Bruguera. Equip
redactor: Miquel Bruguera, Josep Arimany,
Immaculada Cortès, Manel Gené, Albert
Mariné, Màrius Morlans, Ricard Oleart,
Ignasi Pidevall, Rafael Padrós, Consol Serra,
Pilar Varela.
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la candidatura de Jaume Padrós
guanya les eleccions col·legials amb
el 58,86% dels vots
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Junta de Govern
del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona
President
Jaume Padrós i Selma
Vicepresidenta 1a
Elvira Bisbe Vives

Padrós: “treballarem per a tots sense exclusió
i defensarem la cohesió de la professió”
10.310 col·legiats van participar al procés electoral

A

les 2,42 hores de la matinada del
13 de febrer, Miquel Bruguera,
president de la Junta Electoral
del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, va fer públics els resultats oficials de les Eleccions Col·legials
2014 i va proclamar Jaume Padrós i Selma
nou president del COMB, amb el 58,86%
dels vots. Padrós va aconseguir 6.004 vots,
davant dels 4.196 que va obtenir Joan Gené
i Badia (41,14% dels sufragis).
La candidatura “Professionalisme, progrés
solidari i lideratge”, liderada per Jaume Padrós, va ser també la llista més votada en
l’elecció de l’Assemblea de Compromissaris
i va aconseguir una assignació de 176 compromissaris (58,67%). La candidatura “Metges i metgesses COMB tu”, encapçalada per
Joan Gené, va obtenir una representació de
124 compromissaris (41,33%).
10.310 col·legiats van participar a les Eleccions Col·legials 2014, el 33% d’un cens total
de 31.140 col·legiats. La participació va ser
quatre punts superior a la de les eleccions
de l’any 2010.
u Nova Junta de Govern del COMB.

A baix: Fotos de la jornada electoral.
Joan Gené i Jaume Padrós, a l’hora de votar.
Miquel Bruguera amb els dos candidats.
Jaume Padrós, a la nit electoral, després de
ser proclamat guanyador de les eleccions.

Vicepresident 2n
Jaume Sellarès i Sallas
Secretari
Gustavo A. Tolchinsky Wiesen
Vicesecretari
Josep Maria Benet i Martí

Els resultats de l’escrutini es van publicar al
web col·legial de manera simultània a la
seva proclamació en sessió pública a la sala
d’actes del COMB.

Tresorer
Lluís Esteve i Balagué
Vocal 1r
Magda Campins i Martí

Discurs de Padrós la nit electoral
Jaume Padrós, un cop proclamat president
del COMB, va fer un discurs on va expressar
“la satisfacció” que el Col·legi fos “un exemple de referència de participació democràtica, de netedat, de transparència”. També va
mostrar-se “orgullós” de l’equip que forma
part de la seva Junta de Govern amb el qual,
va explicar, “per primera vegada en els 120
anys d’història del Col·legi de Metges, tindrem una equiparació de sexes”.

Vocal 2n
Ramon Torné i Escasany

En el seu parlament, Padrós va manifestar
que havia entès “que hi ha un sector de la
professió, que no és menyspreable, que necessita creure que el Col·legi pot fer més per
ell”. “Entenc perfectament el missatge, i vull
traslladar a aquests votants, metges i metgesses, que sàpiguen que aquest president
vol ser president de tots els col·legiats i que,
per tant, escoltaré. La meva junta escoltarà”,
va afegir.

Vocal 7è
Anna Carreres i Molas

El nou president del COMB va declarar: “Vull
ser el president de tots els metges i metgesses, ens hagin votat o no ens hagin votat,
s’hagin abstingut o hagin votat a la candidatura del doctor Gené. Nosaltres treballarem per tots sense exclusió, fugirem de u

Vocal 3r
Magdalena Bundó i Vidiella
Vocal 4t
Àngels Escorsell i Mañosa
Vocal 5è
Adriana Bataller i Bassols
Vocal 6è
Jordi Craven-Bartle
i Lamote de Grignon

Vocal 8è
Antoni Iruela López
Vocal 9è
Anna Olivé i Torralba
Vocals suplents
Jaume Roigé i Sole
Antoni Trilla i Garcia
Mireia Sans i Corrales
Lurdes Alonso i Vallès
Àngels López i Pol
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resultats Eleccions 2014
PArtiCiPACiÓ
Cens Electoral: 31.140
Col·legiats que han votat: 10.310
Percentatge de participació: 33%

VotACionS JuntA DE GoVErn CANDIDATURES
u tots els enfrontaments i mantindrem un

dels béns més preuats, que és la defensa de
la cohesió de la professió. És igual si treballen en atenció primària, als hospitals, als
sociosanitaris, a les clíniques, a la consulta
privada, sols o en equip”.
Així mateix, Padrós va anunciar que la seva
primera acció com a president “serà convocar els residents dels hospitals de l’ICS per
ajudar-los a resoldre l’actual conflicte que
els està afectant”.
Jaume Padrós va cloure el seu discurs dient:
“Hem guanyat aquestes eleccions en una
època molt difícil, en època de crisi, on es
posa en dubte no sols la situació de molta
gent que està patint, sinó també la moralitat, la confiança i la credibilitat de les institucions. Hem d’estar amatents perquè són
molts els valors que hem de defensar. Jo
només vull traslladar que, avui més que
mai, el Col·legi som tots i que, des d’ara, el
meu equip i jo mateix ens posem a la vostra
disposició i al vostre servei”.
la jornada electoral
La jornada electoral del dia 12 de febrer va
transcórrer sense incidències. A les 8,30 hores es van constituir les meses de votació al
vestíbul de l’edifici col·legial, habilitat com a
recinte electoral. De les 9 a les 20 hores fou
l’horari per a l’emissió de vots presencials
per a la Junta de Govern i l’Assemblea de
Compromissaris. A partir de les 20 hores es
va procedir a l’escrutini públic del vot presencial, de la prova pilot del vot electrònic i
del vot per correu. En proclamar els resultats oficials de les eleccions, Miquel Bruguera, president de la Junta Electoral del COMB,
es va felicitar de l’augment de la participació, “fet que demostra que la col·legiació
s’ha comportat tal i com els candidats estimulaven”. 
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Dr. Jaume Padrós Selma

6.004 vots

58,86 %

Dr. Joan Gené Badia

4.196 vots

41,14%

Vots Nuls: 22
Vots Blancs: 88
Total: 110

VotACionS ASSEMBlEA DE CoMProMiSSAriS CANDIDATURES
Dr. Jaume Padrós Selma

58,67%

176 compromissaris
Dr. Joan Gené Badia

124 compromissaris
Barcelonès
Maresme
Vallès occidental
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix llobregat
Berguedà
Garraf
osona
Vallès oriental

Imatges de la jornada electoral.

41,33%
Dr. Jaume Padrós Selma
Vots
Compromissaris
3.759 110
250
8
511
16
48
4
37
2
245
6
350
12
53
4
194
4
185
4
173
6

Dr. Joan Gené Badia
Vots
Compromissaris
2.439 71
236
7
694
21
24
1
51
3
38
1
379
12
11
1
45
1
61
1
166
5

Crònica

Aquestes eleccions han tingut
una impugnació judicial contra
la convocatòria electoral, resolta
durant el mes de gener, i no es
va admetre a tràmit el recurs
presentat pel doctor Joan Gené.
Aquest candidat va al·legar, en concret,
que el sistema de vot per correu postal i la
prova pilot d’ús del vot electrònic de les
eleccions del COMB comportaven, segons
ell, una vulneració de drets fonamentals
(dret d’igualtat i dret d’accés a càrrecs públics de representació), i que fins i tot havia
de suspendre’s el procediment electoral.
Tant el lletrat del Col·legi com el Ministeri
Fiscal van defensar la inadmissió a tràmit
del recurs i, el Jutjat, un cop valorada tota
la informació aportada per les parts, va
acordar no admetre’l a tràmit, en tant que
en el procés electoral col·legial no es vulneren els drets fonamentals al·legats, i que
tampoc s’acreditava cap vulneració de la
igualtat de tracte entre els col·legiats.
Així doncs, el procés electoral no va patir
cap interrupció o modificació respecte a
allò acordat en la convocatòria, i es va desenvolupar amb tota normalitat fins al dia de
les eleccions, d’acord amb el previst en els
estatuts col·legials.
Tanmateix, el doctor Gené ha interposat
un altre recurs contenciós administratiu,
aquesta vegada pel procediment ordinari,
contra la convocatòria electoral. A hores
d’ara, la tramitació es troba a l’inici i desconeixem els termes concrets de les demandes del recurs. 

Programa de govern de la Junta del COMB

Més informació:
www.comb.cat

A continuació, reproduïm els enunciats del programa de govern de la nova Junta del
Col·legi de Metges de Barcelona. Es pot consultar el text íntegre al web col·legial:
Professionalisme: els metges i metgesses
· Defensem l’orgull de ser metges i metgesses i la cohesió de tot el col·lectiu mèdic.
· Fem nostres els valors del professionalisme com a principi fonamental.
· Fermesa davant l’administració pública i les entitats asseguradores.
· Més lideratge i autonomia.
· Les persones, els pacients, la nostra raó de ser. Per un nou contracte social de la
professió i els ciutadans.
La institució: el COMB
· Mantenir i millorar el prestigi de la institució.
· Promoure un Col·legi més a prop del professional.
· Ens mantindrem al costat dels col·lectius, familiars i professionals que ho necessitin,
donant suport al professional malalt o amb problemes. Continuarem desenvolupant
el voluntariat professional per ajudar als companys.
· Seguirem promovent l’ús de les noves tecnologies.
· La formació, eina clau per al desenvolupament del sistema sanitari.
· Mantenir el compromís i la garantia de serveis de qualitat.
· Promoure la cooperació, i especialment en la formació de metges cooperants.
· Implementar el suport i orientació als nous col·legiats, metges i metgesses joves.
· Impulsar el Servei d’Ocupació gratuït i de reorientació professional.
· Promoure l’emprenedoria i la innovació.
· Reforçar la seguretat clínica en l’exercici.
· Promoure i facilitar la participació col·legial.
· Volem augmentar els actes culturals i de reconeixement professional.
La relació del COMB amb la societat i el sistema sanitari de Catalunya
· Creació d’un observatori professional.
· Seguirem defensant el sistema sanitari públic i la professió.
· Incrementar la presència pública del COMB i ser referents en salut.
· Cap a un model consensuat d’acreditació professional.
· Promoure la col·laboració institucional dels metges amb Agències i òrgans d’avaluació
sanitària.
· Potenciarem les sinèrgies amb totes les organitzacions sanitàries.
· Cercarem complicitats sindicals.
· Contribuir a l’elaboració del codi de bon govern de les institucions sanitàries.
· Mantenir el compromís amb els ciutadans i amb el país.
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Assemblea de Compromissaris (2014-2018)
Barcelonès – Doctor Jaume Padrós
Jaume Padrós Selma; Elvira Bisbe Vives; Jaume Sellarès
Sallas; Gustavo Andrés Tolchinsky Wiesen; Magda Campins
Martí; Ramon Torné Escasany; Adriana Bataller Bassols;
Jordi Craven-Bartle Lamote De Grignon; Ana Carreres
Molas; Anna Olivé Torralba; Jaume Roigé Solé; Antoni Trilla
Garcia; Lurdes Alonso Vallès; Maria Àngels López Pol;
Miquel Vilardell Tarrés; Maria Pilar Arrizabalaga Clemente;
Enric Roche Rebollo; Miguel Torres Salinas; Joaquim
Camps Domenech; Roser Garcia Guasch; Francesc Bonet
Pedrol; Joaquim Riera Masgrau; Joan Monés Xiol; Francesc
de B. Ferrer Ruscalleda; Xavier Mundet Tuduri; Lydia Padró
Pitarch; Manuel Borrell Muñoz; Josep Fandós Olona; Josep
Maria Pons Berengueras; Josep-Maria Puig Marí; Josep
Antoni Pujante Conesa; Dolors Quera Ayma; Joaquim
Ramis Coris; Albert Casasa Plana; Ana Maria Romaguera
Piñol; Jordi Hierro Riu; Josep Maria Torner Ribé; Josep M.
Casasa Carbó; José María Cots Yago; Núria Martinez Leon;
Pablo Amat Par; Leonor Ancochea Serraima; Lluís Asmarats
Mercadal; Antoni Bayés de Luna; Antonio Bernal Cercós;
Antonio San José Laporte; Gabriel Gili Cirera; Manuel Sans
Segarra; Jesús Costa Vila; Bettina Dreier Spickernagel;
Josep Maria Forcada Casanovas; Roman Freixa Pamias;
Josep Gasol Lascorz; Guillermo González López; Jordi
Jaume Ibáñez Nolla; Guillem Jordi Reichenberg; Albert
Marcos Estruch; Josep Antoni Blanco Domínguez; Vicenç
Cararach Ramoneda; Arkaitz Imaz Vacas; M. Alba Jové
Riera; Gabriel Lupón Escobar; Maria Luisa Madonar Mairal;
Enric Mauri Clua; José Arturo Miguez Rey; Víctor Oliveras
Deulofeu; Frederic Quintana Riera; Salvador Millet Fité;
Galdina Valls Borruel; Maria Rosa Monteserin Nadal; Pere
Torner Pifarre; Eusebi Puyalto Ballart; Montserrat Romera
Baures; Montserrat Burrull Gimeno; Núria Sellarès Gómez;
Teresa Bonet Salinas; Jordi Klamburg Pujol; Marc Soler
Fàbregas; Mónica Teran Díez; Joan Matas Dalmases; Rosa
Maria Servent Pedescoll; Diego José Palao Vidal; Juan
Torralba Llopis; Maria Antonia Vila Coll; Susana Pérez
Zamora; Anselmo Barbeta Laball; Juan de Dou Playa;
Mercedes Hellin Bayo; José Maria Boada Gil; David Bottaro
Parra; Luis Juan Castan; María Teresa Agustina Bravo García;
Jordi Casademont Pou; Juan Ramon Castaño Asins;
Vicente A. Gancedo Rodríguez; Esperanza Luisa Gómez
Durán; Jaume Benavent Areu; Fernando A. Moraga Llop;
Jose Sánchez de Toledo Codina; Jaime Junyent Pares;
Frederic Llordachs Marqués; Francisco-Javier Manzanera
López; Jordi Serrano Pons; Jordi Mañer Masdeu; Javier
Mareque Bueno; Carles Martín Fumadó; María-Amparo
Cuxart Fina; Alejandro Darnell Tey; Vicente Fonollosa Pla;
Carmen Martín Vega
Barcelonès – Doctor Joan Gené
Joan Gené Badia; Maria Núria Fernández Coca; Ramon
Sàrrias Ramis; Isabel Giralt Sampedro; Núria Puigbó Serra;
David Arribas Tutusaus; Blanca de Gispert Uriach; Maria
Esther Moga Naranjo; Segundo Frank I. Palacios Camacho;
María Inmaculada Aguado Albillos; Amadeo Morera Juyol;
Anna Ruano López; Emilio Zahonero Bellmunt; Luis Bosch
Tercero; Marc Griso Marzo; Jordi Altirriba Vives; Augusto
Andrés Trias; Josepa Mauri Ferre; Luis Antonio Querol
Gutiérrez; Sergio Martínez Roman; Xavier Martret Redrado;
Josep Casajuana Brunet; Juan Ballesta Alcaraz; Miquel

Imatges de la jornada electoral.
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Bernardo Arroyo; Manuel Cespedes Pérez; Francisco López
Vengut; Pedro José Simonet Aineto; Anicet Puigdollers
Pérez; Frederick Alan Miller; Elisabet Canela Pujols; Orlando
Jiménez Romero; Carmen M. Prieto Villanueva; Domingo
Sobrevals Porta; Javier Sobrino Martínez; Israel Molina
Romero; Manuel López Meseguer; Ana Vall-Llossera Moll
de Alba; José Emilio Batista Miranda; Luis María Lozano
Lizarraga; Eva Segura Viciano; Manuel Gené Badia; Josep
Martí Valls; Fernando-María Salvador Vélez; José Luis Pi
Hernández; Tawfic Barghout Nassar; Jordi Hoyo Sánchez;
Roger Mercadé Sales; Antonio Jesús Blanco Carrasco; Iris
Rivera Abello; Meritxell Sánchez Amat; Pere Domingo
Salvany; Kenia Vázquez Acevedo; Araceli Ríos Mare; Elisenda
Pigem Jubany; Xavier Frias Garrido; Emmanuel Coloma
Bazan; Leandre Farran Teixidor; David Moreta Munujos;
M. Queralt Pares Ubach; Ernest Sàrrias Ramis; Narciso
Amigo de Bonet Sans; Montserrat de Villasante Fuentes;
Nuria de Villasante Fuentes; Gemma Torrell Vallespin; Josep
Maria Vilaseca Llobet; Ana Pereira Rosalen; Naim Hannaoui
Hadi; Carolina Roser Galard; Sol San José Maderuelo;
Cristina Vendrell del Alamo; Gilda Delmira Carvajal Rojas
Alt Penedès – Doctor Padrós
Jordi Gago Rius; Francesc Gibert Vives; Maria Montserrat
Gaya Catasús; Francisco-Javier Peligro Adarve
Alt Penedès – Doctor Gené
Adolf Descalzi Farreres
Anoia – Doctor Padrós
Elisenda Florensa Claramunt; Mireia Serrano Manzano
Anoia – Doctor Gené
Patricia Marimon Nieves; Faraidon Ehsan Abdul-Hamed;
Miguel González Page
Bages – Doctor Padrós
Pere Bonet Dalmau; Lluís-A. Guerrero Sala; Maria del Carme
Bertral López; Dolors Comet Jaumet; Josep M. Marcos
Bruguera; Joan Hermenegildo Catena Mir
Bages – Doctor Gené
Jaime Giménez Palau
Baix Llobregat – Doctor Padrós
Lluís Esteve Balagué; Mireia Sans Corrales; Francisco Mañà
Bové; Francesc Borrell Carrio; Sònia Miravet Jiménez; Miriam
Martínez García; Xavier Yanguas Leyes; Francisco García
Gracia; Maria dels Àngels Tobella Príncep; Flora López
Simarro; Dante Constantino Torres Torres; Teresa Badia Farre
Baix Llobregat – Doctor Gené
Andrés Martín Sánchez; César Romero Menor; Blai Borrell
Mila; Eva Peguero Rodríguez; Ramon Morera Castell;
Antonio Aranzana Martínez; Valentín Aragunde Miguens;
Ana Adame Martínez; Carme Sarri Closa; Alba Martín
Jiménez; Manuel Santiña Vila; Lydys Yajaira Briceño Salas
Berguedà – Doctor Padrós
Maria Gasso Tarrés; Concepción Medina Molina; Maria
Lourdes Bonet Selga; Agustí Ferrer Ferran

Berguedà – Doctor Gené
Arturo Leandro Martínez Alcázar
Garraf – Doctor Padrós
Josep Maria Benet Martí; Joaquim Torné Cachot; Isabel Garro
Tejero; Ester Chirveches Pérez
Garraf – Doctor Gené
Maria Dolores Crusat Sabaté
Maresme – Doctor Padrós
Josep Marinel·lo Roura; Magdalena Bundo Vidiella; Pedro
Antonio Toran Monserrat; Jaime Pérez Bartolí; Miquel Prats
Maeso; Susana Curós Torres; Josep Anton Capdevila Morell;
Jesús Alós Villacrosa
Maresme – Doctor Gené
José Maria Navarro Olivella; Esther Limón Ramírez; Luis
Bagan Mezquita; Conrado Vilanova Navarro; Cristina Roqueta
Guillén; María del Carmen Jorge Blanco; Jesús Cortés
Martínez
Osona – Doctor Padrós
Francesc Xavier Clos Busquets; Maria Àngels Casals Font;
Josep Arimany Manso; Antoni Iruela López
Osona – Doctor Gené
Albert Planes Magriñà
Vallès Occidental – Doctor Padrós
Isabel Martínez Díaz; Àngels Escorsell Mañosa; Fèlix Aliaga
Celma; Montserrat Bare Mañas; Ramon Pujol Farriols; Elena
O’callaghan Castella; Montserrat Bellver Vives; Joan Sala
Pedros; Lluís Til Pérez; Teresa Solans Barrí; Miquel Colomer
Giner; Vicenç Jaume Mestre Saura; Marta Capella Hempel;
Xavier de las Cuevas Bou; Carles Alsina Navarro; Ferran
Bernaus Balasch
Vallès Occidental – Doctor Gené
Jaime Motos Cabrera; Sebastián Gallardo Quesada; Josep
Maria Sans Escola; Gisela Egido López; Salvador Moix
Garolera; Amando Martín Zurro; Carmen Expósito Martínez;
Antonio Cañete Crespillo; Mateu Espasa Soley; Rosa Maria
López Martínez; Maria Teresa Vilarmau Dolcet; Santiago
Barcons Vilaplana; Tamara Navarro Sierra; Gemma Sansa
Fayos; Carmen Batalla Martinez; Marcelo Horacio Tegiacchi
Schvetz; Maria Dolors Ruiz Morilla; Clara Izard Gavarro; Agustí
Barnils Masgrau; Silvia Rodríguez Gaspa; José Palou Torrento
Vallès Oriental – Doctor Padrós
Xavier Saura Montiel; Esteve Llargués Rocabruna; Francesc
Deulofeu Fontanillas; Montserrat Torner Ribé; Eulalia
Cladellas Oliveras; Ricardo Yago Escobedo
Vallès Oriental – Doctor Gené
Maria-Isabel Carné Masllorens; Mario Enrique Mori Camacho;
Francesca Zapater Torras; José Luis Monserrat Delgado;
Manuel Anoro Preminger 

La Junta informa

Assemblea de Compromissaris

Agraïment a Miquel Vilardell
per la seva tasca com a president

L

’Assemblea de Compromissaris
del passat 12 de desembre es va
centrar fonamentalment en la
convocatòria de les eleccions collegials feta per la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona.
Miquel Vilardell, que es va acomiadar
com a president, va rebre una manifesta
aprovació dels compromissaris a la seva
gestió i a la de la seva Junta, i es va posar
a disposició de la nova Junta de Govern.

Vilardell va explicar que, durant els quatre anys que ha estat president del Collegi, ha procurat respondre als efectes
que té la crisi actual sobre els professionals i sobre el sistema sanitari, “convertida primer en una malaltia subaguda i

després crònica”. Malgrat els esforços, el
president va indicar que la situació continuava sent difícil, però es va mostrar convençut que la Junta sorgida de les Eleccions sabria gestionar-la.
“La Junta de Govern sortint hem fet en
cada moment el que hem cregut millor
per al col·lectiu, i personalment, me’n
sento satisfet”, va afirmar Vilardell, tot
agraint la lleialtat demostrada pels membres de la Junta de Govern, pels compromissaris, pels membres de les delegacions, pels membres de les seccions i per
tot el personal del COMB. “Som un collegi respectat i admirat, i això és gràcies
a l’esforç de tots i totes”, va concloure Vilardell.

En aquesta Assemblea, tal com marquen
els Estatuts, es va determinar la Junta
Electoral, encarregada de vetllar pel bon
funcionament del procés. Els dos compromissaris que havien decidit encapçalar
candidatures a la presidència, Joan Gené i
Jaume Padrós, aleshores compromissaris,
van aprofitar l’ocasió per donar a conèixer
a la resta de companys la seva voluntat de
presentar-se a les eleccions.
Pel que fa al pressupost, inclòs en l’ordre
del dia, Vilardell va proposar prorrogar el
del 2013 per al 2014, per tal de no aprovar
un pressupost que no pogués ser modificat per la nova Junta de Govern, proposta
que va obtenir el suport dels compromissaris. 

Miquel Vilardell, president del COMB 2010-2014. Assemblea de Compromissaris del període 2010-2014.
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Informació col·legial

i Fòrum Vasco de Gama

trobada de metges joves
de família europeus

D

urant els passats 7 i 8 de febrer,
va tenir lloc el I Fòrum Vasco
de Gama. Per als qui es preguntin qui o què és Vasco de
Gama, a més d’un cèlebre navegant i explorador portuguès, és el grup
de treball de residents i metges joves de
família, en el si de WONCA Europa.
El moviment és la continuació del treball
que va començar a la primera reunió precongressual per a metges joves durant el
Congrés de WONCA Europe de l’any 2004,
celebrada a Amsterdam i que, posteriorment, es va plasmar a Lisboa el 2005, ciutat
des d’on Vasco da Gama va iniciar el seu
viatge vers el descobriment, raó per la qual
el Moviment adopta el seu nom.
I, amb aquesta idea de seguir descobrint
nous horitzons de la medicina de família,
els metges de família joves de tot Europa i
d’algun altre racó més allunyat, es van trobar a Barcelona. Una cita històrica, ja que
es tracta de la primera trobada per i per als
metges joves de família europeus, després
de deu anys de trajecte.
Quan pel maig de l’any passat, Barcelona
va guanyar rotundament la candidatura a
aquest I Fòrum, la il·lusió i l’orgull van omplir tot l’equip espanyol. Si bé també la
incertesa per la responsabilitat que com-

22 revista del

portava un projecte tan gran i en tan poc
temps. Menys d’un any després la tasca de
tot l’equip organitzador i científic de Vasco
de Gama va donar fruits.
Més de 200 persones es van trobar al Collegi de Metges de Barcelona. Eren residents, metges joves, i també estudiants i
pacients, reunits amb la idea de crear sinergies i veure el quadre de la salut en totes les
seves perspectives.
Paral·lelament al Fòrum, va tenir lloc un intercanvi, dins del programa Hipòcrates de
Vasco de Gama. Més de 30 metges joves
de família de tot Europa van tenir l’oportunitat de conèixer com funciona el nostre
sistema sanitari, rotant pels serveis d’Urgències i Atenció Primària a Barcelona.
Posteriorment, van tenir l’oportunitat d’assistir al Fòrum.
Va ser un Fòrum centrat en el pacient, amb
tallers sobre eines de comunicació, el seu
paper en les aplicacions mèdiques i l’e-Salut; en les desigualtats en salut i l’impacte
de la crisi econòmica; en el maneig de la
violència de gènere; en les urgències, i en
la salut comunitària.
La pluja d’idees va tenir una gran presència en tallers com el Design Thinking o el
World Cafe, on es van tractar temes de sa-

lut global. Idees i ímpetu per desenvolupar-les, que es va demostrar que no falten
en els metges del present i del futur.
Un taller organitzat conjuntament amb
l’associació d’estudiants IFMSA va demostrar l’interès creixent dels estudiants per la
nostra especialitat.
Metges joves, residents, estudiants, conferenciants… tots van ballar al so del programa científic, recorrent les aules i passadissos del COMB, cercant la xerrada, el taller o
l’activitat escollida. Fins que van acabar
ballant literalment al taller de salsa. Un toc
llatí, perquè cal aplicar una de les màximes
del metge, aquella frase que tant diem als
nostres pacients: “t’has de deixar cuidar”,
perquè cal “cuidar el cuidador”.
Tot això amanit amb el suport incondicional i des del primer moment de tot l’equip
del COMB. Com a membre de la Secció de
Metges Joves del COMB i de Vasco de
Gama estic orgullosa de la feina feta, i de la
confiança en el projecte que des del principi va dipositar en nosaltres el COMB. Crec
que els resultats els han donat la raó. 

Mónica Terán Díez,
metge de família CAP Maragall.
Vicepresidenta de la Secció de Metges Joves
i Residents.

?

La qüestió

Què esperes de la Junta de Govern

Aquesta secció dóna veu als metges mitjançant una mateixa pregunta que
es fa a sis col·legiats de diverses especialitats i diferents centres assistencials

Francesc Borrell,
metge de família a
EAP La Gavarra i
membre del Comitè
Executiu de Seguretat
Clínica de l’ICS
Ha de prosseguir
denunciant les
retallades que
comprometen la
qualitat assistencial
i lluitar contra
la precarietat
laboral, garantint la
seguretat clínica i
la professionalitat,
que han de ser els
arguments centrals
del COMB. A més,
ha de situar-se al
centre del debat
sanitari, per impedir
que el sistema de
salut canviï sense
l’opinió dels metges.
Cal seguir treballant
per l’orgull de ser
metge, destacant
els nostres valors.
En aquest sentit, no
podem caure en la
cultura de la queixa,
sinó que el nostre
comportament ha
de ser un exemple
d’hospitalitat amb
el sofriment del
pacient.

Elena Carreras,
coordinadora mèdica
del Servei
d’Obstetrícia i
Medicina de la
Reproducció de
l’Hospital Vall
d’Hebron

Gemma Garcia
Parés,
cap d’Hospitalització
de Psiquiatria de
l’Hospital Parc Taulí
Sabadell

De la nova Junta de
Govern espero que
ajudi a dignificar la
Una de les pitjors
professió mèdica,
circumstàncies
que ha estat
de la vida d’un
molt perjudicada
professional és
els darrers anys.
afrontar un procés
Assumint, com ja ho
medicolegal.
fem, que actualment
L’acompanyament
hem de gestionar
que fa el Col·legi
bé els recursos, no
en aquestes
podem permetre
circumstàncies
que se’ns retiri la
és sòlid, alhora
capacitat de prendre
que curós amb
l’impacte emocional. decisions sobre la
salut dels nostres
Malauradament, la
consciència d’aquest pacients, basant-nos
en l’evidència clínica.
servei es centra en
També espero
els professionals
que la nova Junta
que han hagut de
sigui sensible a
passar per aquestes
la progressiva
circumstàncies.
feminització del
Seria bo que el
col·lectiu mèdic.
coneixement
d’aquest suport es fes En aquest sentit,
hauria d’estudiar la
extensible a la resta
de professionals. Una possibilitat de fer un
canvi de nom del
millor comunicació
amb els professionals COMB per un que
representi millor el
és el meu desig per
col·lectiu de metges
a la nova Junta de
i metgesses.
Govern.

Sebastià J.
Santaeugènia,
cap del Servei de
Geriatria i Cures
Pal·liatives de
Badalona Serveis
Assistencials
Que millori la
col·laboració amb
les associacions de
pacients i que permeti apropar la visió
que té el metge del
pacient i que escolti
les preocupacions
de les persones
respecte a l’atenció
del metge. Cal que
defensi, promocioni i vetlli per la
màxima qualitat
i excel·lència professional i continuï
preocupant-se pels
companys malalts.
En darrer lloc, que
sigui capaç de
liderar un discurs
en favor del sistema
sanitari català, de
la importància del
paper dels metges
en la gestió de les
organitzacions
sanitàries. Cal fer
palès el valor de la
professió mèdica al
nostre país.

Joan Torralba,
coordinador del
Servei de Cirurgia
General del Hospital
Quiron-Dexeus i
soci fundador de
QCA Quirúrgica
Barcelona
Ha arribat l’hora
que es valori la
feina del metge,
la formació que la
societat li exigeix i la
responsabilitat que
aquest assumeix. Per
això cal una inversió
econòmica i vetllar
per aconseguir uns
honoraris dignes.
El COMB hauria
d’ajudar que es
formessin societats
professionals
correctes, que se’n
regulin les relacions
com també les dels
metges individuals
amb les companyies
d’assegurança
i les relacions
contractuals amb
les clíniques o grups
hospitalaris. També
s’han d’estudiar
noves formes de
màrqueting i la
seva presència a les
xarxes socials.

Marc Tarin,
resident de MFiC
a l’Hospital Vall
d’Hebron i CAP
La Marina
Espero que s’erigeixi
com a l’estendard
de la defensa
dels residents
de les diferents
especialitats com
a metges del futur.
És molt important
que el COMB vetlli
per la docència i
per la formació dels
residents i que, com
a tal, es respectin
els plans formatius
de les diverses
especialitats. Com
a futur especialista
en MFiC, crec
imprescindible
donar suport a
l’atenció primària, a
vegades enfrontada
a l’atenció
hospitalària quan,
en el fons, es tracta
de la base de la
piràmide sanitària
i la porta d’entrada
al sistema de
salut pública. Si la
primària funciona,
l’hospitalària
funciona millor. 
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Tema de debat

Roser Garcia Guasch,
excap d’Estudis de l’Hospital
Germans Trias i Pujol i tutora
de residents

“L’aplicació de
reglamentacions europees
més de 10 anys després de la
seva publicació fa sospitar
que la seva intenció és
principalment econòmica i
no una sobtada preocupació
pels professionals”

E

l temps de treball és un dret fonamental regulat per la legislació
europea i internacional amb l’objectiu de protegir la salut i la seguretat dels treballadors i fer que
puguin conciliar la seva vida privada amb
la seva vida laboral.
En el cas dels metges residents a Espanya,
signen un contracte mixt que ha de respectar les dues vessants: laboral i formativa. Des del punt de vista laboral ha de
seguir les recomanacions de la Directiva
Europea i, des del punt de vista formatiu,
ha de seguir les recomanacions de la Comissió Nacional de cada especialitat.
No s’ha de separar un aspecte de l’altre.
Si bé, per un costat, els metges residents
realitzen una tasca assistencial necessària
per al bon funcionament dels hospitals i
centres d’assistència primària, per l’altre,
s’estan formant en una especialitat.
Els residents tenen una responsabilitat assistencial creixent i progressiva a mesura
que avancen en la seva formació. Aquesta funció assistencial està, evidentment,
remunerada encara que cada cop tenen
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Pros i contres
de la limitació
de les hores de
treball dels metges
interns residents
uns sous més baixos i les sortides laborals
són més precàries. És lògic, per tant, que
els residents comptin amb les guàrdies per
ajustar les seves condicions econòmiques.
L’aplicació de reglamentacions europees
més de 10 anys després de la seva publicació fa sospitar que la seva intenció és principalment econòmica (en reducció dels
costos salarials) i no una sobtada preocupació per la salut i la seguretat dels professionals sanitaris.
En aquest sentit, el 2008, la Fundació Galatea va estudiar el malestar psicològic en
una població de 3.000 metges residents
catalans. El nombre de guàrdies realitzades
eren de cinc de mitjana amb diferències segons les especialitats, però sense diferències estadísticament significatives entre el
nombre de guàrdies realitzades al mes i la
presència o absència de malestar psicològic. Tampoc es va poder establir una associació entre la mitjana d’hores treballades
els darrers set dies i la salut mental dels residents. Es dedueix, doncs, que la càrrega
de treball dels metges residents catalans
és acceptable, però no les seves condicions
i expectatives laborals.

Des del punt de vista formatiu, són les comissions nacionals de les especialitats les
que dicten els programes formatius i les
hores d’atenció continuada necessàries
per assolir les competències. Els primers
anys, la majoria dels residents de totes les
especialitats fan guàrdies a Urgències, on
aprenen no sols a reconèixer, diagnosticar
i tractar les malalties més freqüents, sinó
que és la millor oportunitat per aprendre
la professió en el sentit més ampli de la paraula, on s’aprèn a entendre el malalt en situació d’emergència, a empatitzar amb ell
i les famílies, a posar-se en contacte amb la
malaltia i la mort, a relacionar-se amb els
altres companys de la mateixa i altres especialitats i amb tots els altres estaments de
l’hospital, a gestionar la por i la inseguretat, a gestionar el temps i els recursos.
Ens trobem davant de reglamentacions laborals o professionals de fa més de 10 anys
que s’han aplicat de forma incompleta o
irregular. En tot cas, no s’ha d’utilitzar la
salut dels metges residents amb finalitats
ocultes. Cal trobar, doncs, un equilibri entre la salut mental, el benestar psicosocial,
la formació i la retribució econòmica dels
residents. 

Tema de debat

Sleiman Haddad,
resident de Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron

“Els estudis demostren que,
en relació amb el descans
del metge, té més pes el
nombre màxim d’hores
treballades seguides i la
càrrega assistencial que
treballar no més de 48 hores
a la setmana”

E

l debat sobre la limitació d’hores de
treball del sector mèdic s’ha obert
recentment a causa de l’aplicació,
per part de l’ICS i de manera exclusiva sobre residents, de la directiva
europea de l’organització del temps de treball (EWTD), que limita les hores de treball
setmanal a 48. Aquesta directiva s’aplicava
amb un retard de quatre anys respecte al
límit fixat per la UE. A l’agost del 2009, es va
aplicar als residents d’Europa, cosa que va
donar lloc a canvis en els patrons de treball
i va causar nombroses preocupacions pels
seus efectes sobre l’atenció dels pacients, la
manca de personal i la reducció d’experiència clínica dels residents.

L’objectiu teòric és promoure la salut del
metge, disminuir la fatiga del professional i en conseqüència millorar la seguretat del pacient. Es pressuposa també que
un resident descansat i amb menys obligacions podrà dedicar més temps al seu
desenvolupament professional i personal.
Però, això, s’ha aconseguit realment? L’ experiència europea publicada recentment
no és gaire esperançadora: metges més
“cremats”, formació en perill i cap millora
en la qualitat assistencial.

El problema va més enllà de la restricció
en sí ja que depèn de com s’implementa.
La reducció de les hores que pot treballar un professional genera un dèficit assistencial si no va aparellada amb noves
contractacions. Així, ens trobaríem davant de dues situacions per poder donar
cobertura al mateix volum de feina: més
càrrega assistencial per unitat de temps
sobre el mateix metge, i que sovint superi el seu horari laboral “il·legalment”
(sense cobertura o reconeixement institucional). És evident que un metge que
treballa menys hores per cobrir la mateixa càrrega assistencial podrà dedicar
menys temps per pacient, menys temps
per formar els seus residents i, a més, tindrà més probabilitat de cometre errors i
de patir un estrés laboral. Els estudis demostren que, en relació amb el descans,
té més pes el nombre màxim d’hores treballades seguides, el descans diari i setmanal, la càrrega assistencial per unitat
de temps i la falta de recursos que simplement treballar no més de 48 hores a
la setmana. Aquí rau la necessitat d’assegurar l’aplicació correcta de l’EWTD,
que inclou la lliurança de guardià i el bon
descans setmanal.

Quant a l’efecte directe de l’EWDT sobre
els residents, s’entén que a menys temps
en l’entorn clínic, menys formació pràctica. Això és encara més dramàtic en relació amb les especialitats quirúrgiques,
on la pràctica és la clau per adquirir les
habilitats manuals necessàries. Endemés,
la limitació ha afectat principalment les
hores de guàrdia, on el resident entra en
contacte de manera gairebé exclusiva a
certes patologies agudes, essencials per
a la seva formació.
Si es manté el límit a 48 hores, caldria
augmentar el nombre de residents i adjunts per compensar la limitació de les
seves hores, o augmentar els anys de
residència per permetre al mateix resident tenir la pràctica necessària mínima
per a la seva correcta formació. I dins de
les estrictes 48 hores també s’haurien de
reduir les seves responsabilitats assistencials, disminuir la càrrega burocràtica i
dedicar més supervisió per part dels especialistes adjunts. Tot això per tal d’optimitzar el seu contacte pràctic i clínic dins
d’aquest límit horari, per tal de prioritzar
el valor educatiu. 
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Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha avançat en
entrevistes concedides a diversos mitjans de comunicació la posició de la nova
Junta de Govern del COMB sobre els reptes de la professió, el sistema sanitari i
altres temes d’actualitat del sector
“tenim els pitjors salaris de la uE”
[...] ”Crec que, si en lloc de metges fossin
enginyers, mecànics o qualsevol altra cosa,
el sistema sanitari públic hauria tancat
les portes. I, en canvi, s’està oferint una
assistència que és la joia de la corona, del
millor d’Europa. El secret és la vocació. És
una professió vocacional, que dóna cohesió
i equitat a la societat. Si no fos per la vocació,
no s’explicaria que grans professionals
estiguin suportant sous de 1.500 euros.
Tenim els pitjors sous de la UE.” [...]

“El col·legi ha d’actuar per frenar tant
malestar”
[...] ”Hem de ser molt més a prop. M’ha
ratificat el 59% dels metges que van
votar, però la contesa electoral ha fet molt
visible el malestar de molts professionals
i hem d’escoltar més, prendre nota.
Contractes precaris, condicions laborals
inadmissibles a la pública i a la privada,
professionals que fan un gran esforç
assistencial i no aconsegueixen sortir del
descontentament.” [...]

El Periódico,
14 de febrer de 2014

La Vanguardia,
14 de febrer de 2014
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“Si els canvis no els lideren els metges,
el futur pot ser incert”
[...] ”Necessitem que es donin les condicions
perquè els models d’organització canviïn i els
metges liderin aquests centres. Però hi ha d’haver
coratge dels que han de prendre les decisions.
Si els canvis no els lideren els professionals, el
futur pot ser incert. Els canvis que necessita el
sistema sanitari per tenir futur passen perquè els
metges s’impliquin i puguin gestionar. Però s’han
de donar les condicions i se’ls ha de reconèixer
retributivament. El model d’organització que ens
ha servit fins ara és anacrònic.” [...]
Ara,
16 de febrer de 2014
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Jaume Padrós presidirà el CoMB en una
època plena de reptes per a la professió
[...] ”Volem ajudar els metges a superar la
seva insatisfacció i ajudarem a mantenir el
sistema sanitari entre tots: metges, sindicats,
patronal, partits polítics...” Per aconseguir-ho,
la nova Junta de Govern vol que els metges
tinguin més autonomia de gestió i que es
fomenti la col·laboració entre petits i grans
centres. “Volem potenciar el lideratge dels
metges en els seus centres”. [...]
Gaceta Médica,
17 de febrer de 2014

Avortament.- El nou president del
CoMB veu una “greu irresponsabilitat”
la reforma
Jaume Padrós ha titllat de “greu
irresponsabilitat” el projecte de reforma
de la llei de l’avortament per promoure
iniciatives legislatives que no tenen
consens social, polític ni dels professionals.
En una entrevista d’Europa Press, Padrós,
qui s’ha manifestat catòlic, ha vist un pas
enrere al marc de convivència en l’actual
proposta del ministre de Justícia, Alberto
Ruiz Gallardón. “La llei actual és menys
dolenta que allò que ens proposa el
ministre”, ha indicat. [...]

“Hem de dir als polítics que deixin
d’esprémer-nos”
[...]“Si en lloc de metges fóssim un altre tipus de
professionals, el sistema ja hauria tancat. Hem de
dir al govern i a l’oposició que no es pot continuar
mantenint aquesta pressió sobre els professionals
aprofitant el nostre compromís de preservar
la qualitat assistencial. La situació no es pot
descontextualitzar de l’asfixia financera que viu la
Generalitat, però les conseqüències estan portant
molta tensió.”

Entrevistes a tV3,
tVE Catalunya i BtV
Els matins de TV3, 13 de febrer de 2014.
vespre a La 2 de TVE Catalunya,
13 de febrer de 2014.
Btv notícies, 17 de febrer de 2014.
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[...]“El futur del sistema passa per obtenir més recursos
i per canviar uns models d’organització anacrònics.
O els metges liderem el sistema o serà molt difícil
sortir-nos-en. Hi ha models d’organització liderats
per metges que han demostrat millores ostensibles
d’eficiència. Si ens donen un pressupost, els metges
podem organitzar l’assistència d’una manera diferent
i, evidentment, retrem comptes. [...] 
El Punt Avui,
27 de febrer de 2014

Europa Press,
22 de febrer de 2014

El CoMB demana debatre nous
copagaments i critica “l’asfíxia
financera” de l’Estat
El nou president del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, Jaume Padrós,
ha demanat un debat social sobre la
introducció de nous copagaments que
permetin augmentar els recursos del
sistema sanitari, a més de criticar “l’asfixia
financera” que, segons la seva opinió,
imposa l’Estat a la Generalitat.
Padrós, que substitueix Vilardell després
d’obtenir el 58,8% dels vots a les eleccions
celebrades el dia 12 entre els més de
30.000 metges col·legiats, ha reivindicat
“l’autoritat moral” de la institució que
presideix per demanar canvis profunds
a l’organització del sistema sanitari i la
gestió de les llistes d’espera.[...]
Europa Press,
23 de febrer de 2014
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Obituaris

El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar,
el passat 3 de desembre, un funeral en memòria
dels metges difunts de Barcelona en el qual es va
retre homenatge als següents col·legiats:
Carles Llebaria
Regalado
(1920-2013)

Josep
López Batllori
(1926-2013)

Joan Vergés i
Calduch
(1928-2014)

El doctor Carles
Llebaria es decantà
pel camp de
l’hematologia
essent encara
estudiant. Com a
metge, va
desenvolupar les
seves ocupacions
professionals en la
Clínica Mèdica
Universitària del
professor Agustí
Pedro Pons i amb el
professor Farreras
Valentí. Va posar en
marxa el seu propi
laboratori
d’Hematologia i
Anàlisis Clíniques,
primer a
l’Hospitalet de
Llobregat i, més
tard, al carrer
Balmes de
Barcelona. Home
senzill, amable,
jovial, sempre
disposat a
col·laborar,
organitzar, assistir,
suggerir, viatjar,
reunir. El COMB i el
Casal Josep Espriu
agrairan sempre la
seva tasca,
iniciatives i
inquietuds.

Expert en
diabetologia i
humanista. Treballà a
l’Hospital de la Creu
Roja de Barcelona al
Servei de Dietètica,
del qual fou director.
Va ser un dels serveis
pioners en el qual
s’instaurà el
tractament del malalt
diabètic amb la
incorporació d’una
educadora dietista.
Creà a Barcelona el
Centre d’Estudis
Superiors de Nutrició i
Dietètica (CESNID).
Fou membre actiu de
l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la
Societat Catalana
d’Endocrinologia i
Nutrició, de la qual
fou vicepresident i
president. Formà
part –com a
vicepresident–
de la Secció de
Metges Jubilats del
COMB i creà una
entitat anomenada
“Pilarsolidari”.
Fou un exemple per
als amics i coneguts.

El doctor Joan Vergés
i Calduch, nat a
Barcelona, des de ben
aviat es dedicà a
l’homeopatia i,
posteriorment,
completà la seva
formació en
psiquiatria.
Home dotat d’una
sensibilitat
extraordinària i amb
un bon domini de la
llengua, escriu
poemes des de la
seva etapa d’estudiant
i publica els primers
mentre és a la Facultat
de Medicina.
Els seus textos, però,
s’han popularitzat
més quan alguns
cantautors catalans
els han musicat i els
fan arribar al gran
públic.
Els darrers anys no li
fan justícia ni en el
record ni en la salut, i
ara, quan la Institució
de les Lletres
Catalanes li tenia a
punt un merescut
homenatge, el
sorprèn la mort.
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Francisco Alcantara
Chacon; Jorge M.
Almeida Machado da
Costa; Jesús Álvarez
Palomo; Jose M. Arias
Ventallo; Luis Azcona
Posadas; Jacinto
Barbosa Colomer; José
Barco Barrera; Ricard
Bargues Altimira;
Antonio Bassa Bray;
Andrés Belles Flo;
Claudio Santiago
Bermann Barrancos;
Arturo Blasco Fornies;
Ramon Bofill Font;
Antonio Bonamusa
Roca; José Borrell
Pedros; Alberto Bossy
Rosas; Mariano Breton
Figarola; Moisès Broggi
Valles; José Antonio Buil
Miguel; Francisco José
Burgos Bonel; José
Esteban Burriel
Manzanares; José María
Callejas Pérez; Miguel
Ángel Canales Cañada;
Jorge Canals Riazuelo;
Francesc Xavier Canela
Muñoz; Narcís Cardoner
Silva; Rafael Carreño de
Puig; Antonio Casado
Perich; Ramon Castan
Sala; Eleuterio N. Castro
Chico; M. Teresa Cata
Fàbregas; Manuel
Clemente Cera; Josep
Clusa Matinero;
Salvador Codina
Casabayo; José Colomé
Daga; Miguel Luis
Colomé Sabaté;

Fernando Cordon Pujol;
Juan Costas Ribas; Lluís
Daufi Moreso; José de
Anta Vilar; José Luis
Díez Aparicio; María
Isabel Domingo Marco;
Juan Duran Sánchez;
Enrique Ricardo
Espinosa; Rafael Esteve
de Miguel; Salvio Fajol
Casanovas; Antonio
Fernández Giralt;
Alfonso Fernández
Martínez; Rafael
Fernández Martínez;
José Ferrer Raldua;
Alfonso Fons Martín;
José M. Fuentes Rolao;
Francesc d’Assís Gandia
Bausells; Pere Garcia
Palleiro; Manuel Gispert
Val; Albert Grañena
Batista; Joaquín
Guerrero Pons; Irene
Hernández del Rey;
Belén Hontecillas
Bermejo; Pedro Ivorra
Rodríguez; Salvador
Jorba Olle; José Juncosa
Orga; Evaristo José
Laguna Badia; Ramon
José Luis Lansac
Fuertes; Ignacio Latorre
Ríos; M. Ángeles León
Regidor; Carlos Llebaria
Regalado; Josep López
Batllori; José López
Pedret; María Luisa
Lozano Polo; Lluís
Marine Oliveras; Dolors
Mariscal Melero; Roser
Martí Balart; Gregorio
Ángel Martín Henao;
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Més informació:
obituaris.comb.cat

José Martínez Cano;
Jesús Martorell
Martorell; Poncio
Massaguer Vives de la
Cortada; José M.
Massons Esplugas; Ginés
Mayoral Gasch; Joan
Medir Palol; Luis
Meléndez Cuffi; Diego A.
Mesia Pacheco; Enrique
Miguel Magro; Xavier
Miquel Padro; José
Monné Doménech;
Emiliano Moran Rivas;
Juan J. Moxo Montoliu;

Pere Munt Castells; Juan
José Murillo Pelleja; José
Juan Navalon Garcia;
Tomás Núñez de la
Fuente; Teresa Orus
Escola; José A. Osorio
Gullon; Maria Pilar
Ossorio Sanjuan; Juan
Pericas Bosch; Andrés
Pie Jorda; José Piera
Montes; José María Pons
Saludes; Neus Potau
Vilalta; Maria Prats
Baygual; Pere Pujol
Amat; Robert Pujol

Soler; Julio Quinzaños
de la Torre; Manuel
Ramírez Sánchez;
Alberto Ramos Fuertes;
Pedro Recasens Estrada;
Francisco Recasens
Gassio; Jacinto Reventós
Conti; Jorge E.
Rivas-Plata Díaz;
Guillermo Roca Linares;
Josep M. Roig Amezaga;
Joaquín Salarich de
Arbell; José Salo Serra;
Jaime Salom Vidal; Luis
Salvador Fernández

Mensaque; Rafael
Salvador Monte;
Santiago Manuel
Sánchez Facerias; Juan
Manuel Sánchez Vicente;
José M. SánchezHarguindey Pimentel;
Miguel Ángel Sancho
Forrellad; Carlos
Sanpons Salgado; Juan
Santaló Ribas; Núria Sole
Mullner; Eduard Soler
Peix; Juan Soteras Broto;
Luis Tallada Rocher;
Pedro Tares Serra;

Narciso Teixidor
Llandrich; Carlos Tena
Sort; Maria Mercè
Torralba Roselló; Ramon
Torro Bardaji; Alejandro
Trilla Ramon; Antoni
Tuca Oms; Antonio Valls
Santasusana; M. Lluïsa
Vicheto Capdevila; Josep
Vidal Teixidó; Joan Vila
Roquet-Jalmar; Juan Vila
Sors; Josep Vilar Bonet;
Julian Vilas Ferrer; Jorge
Viñals Dolz, i Enrique
Viola Sauret. 

FUnDACIó FOnS D’AUxILI AL METGE POBRE “A. SolEr DAniEl”
El nostre col·legi professional ens cedeix gentilment aquest espai i ens dóna l’ocasió de fer arribar als metges de Barcelona
i comarques una petita descripció del què és i quina és la raó d’ésser de la Fundació “Fons d’Auxili al Metge Pobre A. Soler
Daniel”, prou coneguda per la majoria de companys, sobretot els més grans, sabedors també que el seu fi és ajudar aquells
metges ja jubilats que per diverses raons necessiten socors econòmics.
La Fundació es va crear fa més de mig segle i es va establir que els seus beneficiaris fossin companys jubilats de Barcelona i
comarques en estat de necessitat. Els patrons del Fons ho són com a representants d’entitats com el COMB, la seva Secció de
Metges Jubilats, la Mutual Mèdica, el Montepío d’ASC, etc. I el president ho és com a representant de la família Soler Daniel.
El Fons es nodreix d’aportacions voluntàries que fan els metges, que poden ser trimestrals, anyals o bé esporàdiques i úniques,
normalment amb ocasió de la petició que cada any els fem per Nadal, a la qual responen amb gran generositat. En menor
mesura, comptem també amb d’altres ajuts econòmics procedents d’algunes de les institucions dites més amunt.
La Fundació Soler Daniel està a disposició de tots els metges i metgesses als telèfons: 932 540 206, Sr. Jordi Soler i
933 309 961, Dr. Francesc Martínez.
NOTA. Restem molt agraïts a tothom, especialment a aquells metges jubilats que han respost generosament a la nostra petició
d’ajuda d’aquest Nadal. Farem carta de regraciament a tots els donants, quan per l’abril-maig els enviem la certificació per desgravar a
Hisenda, ja que fent-ho així estalviem despeses. Moltes gràcies

Barcelona, gener de 2014
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Concursos Artístics
per a Metges

Exposició
El món de la salut a la
Medicina + Art + Ciència Barcelona de 1714

La catorzena edició dels Concursos
Artístics per a Metges se celebrarà el
proper 22 de maig a la seu del Col·legi de
Barcelona, en el qual els metges artistes
presentaran la seva obra.
En la tretzena edició, del 2013, l’obra
guanyadora va ser la següent: primer
premi de narrativa breu: Francesc Grimalt
Sancho per Sol groguenc de tarda; primer
premi de poesia: Maria Terrades Compte
per La nostra llar; primer premi de dibuix i
pintura: Carme Samon Ciurans per Apunts
figura (1); menció especial: Gràcia Ferrer
Codinachs per Mimoses; primer premi de
fotografia digital: Josep Lluís Llor per El
cargol bell (2); menció especial: Anna
Taltavull per Il·lusió, i primer premi de
cinema: Montse Olmo Plaza per Casi.

El passat mes de desembre s’inaugurà
aquesta exposició a la sala d’exposicions
del COMB, organitzada pel Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya
(MHMC), amb el suport de la Mandarina de
Newton i de les escoles Tàber i Costa i
Llobera. L’exposició estarà oberta fins al
final del mes d’abril de 2014.
A l’exposició es mostren unes 30
aquarel·les anatomopatològiques dels anys
1920-1930, executades a la càtedra
d’anatomia patològica de la Facultat de
Medicina de la UB.

El COMB inaugurarà a mitjans del mes de
maig, a la sala d’exposicions “Pedro Pons”,
una exposició organitzada pel Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya
dedicada a explicar la importància de la
tradició mèdica barcelonina i catalana i el
procés de la seva completa consolidació
en el trànsit al segle XVIII. Com també el
significat de la desfeta que suposà per a
aquell model el resultat final de la Guerra
de Successió el 1714.
L’exposició combina panells,
il·lustracions, llibres, documents i objectes
mèdics.

>>>
Concert en favor de la Marató de TV3
d’Ars Medica, l’orquestra del Col·legi de
Metges de Barcelona va realitzar un concert
al desembre a Sitges en què van interpretar
obres de Warlock, Massenet, Mendelssohn,
Schubert, Bach i Joubert. Així mateix, el 5
de febrer van celebrar un concert de música
clàssica al COMB.

>>>
El Taller de teatre del COMB anima a
participar-hi a tots els col·legiats a qui
agradi el teatre. Assagen obres curtes
entretingudes, divertides i que distreguin
per després ser representades. Més
informació al Departament d’Activitats i
Congressos al 935 678 860 o
congres@comb.cat.

1

2

infoCulturA
>>>
Conferència sobre “Salvador Espriu: La
salvació per la paraula”. El Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, amb la
col·laboració del COMB i del Col·legi de Psicòlegs,
va celebrar una conferència, a l’inici de març,
en què Ramon Riera, psiquiatre i psicoanalista,
va explicar com la connexió amb les pròpies
vivències de devastació el fa dolorosament
sensible a les amenaces d’aniquilació de la seva
llengua i de la seva cultura.
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Cultura i societat

El 2014, any del Doctor
Simeó Selga i ubach

S

imeó Selga i Ubach neix a
Manresa (Bages) el 20 de febrer
de 1914. Educat al si d’una
família catòlica i tradicional, és el
primer alumne de l’Institut Lluís
de Peguera. Des d’infant entra al teixit de
la vida associativa. Fejocista, cursa
medicina a partir de 1931 i s’educa en
l’esperit de la República i el catalanisme.
Tinent practicant durant la guerra,
viscuda a les files republicanes, tot seguit
acaba la carrera i es col·legia amb el
número 1.203. Després d’una estada a
Madrid per al doctorat, s’instal·la a
Manresa el 1943 i esdevé un dels pioners
de la pediatria i destaca en la projecció
de la pediatria social. Fins l’any 1963 és
un dels membres més actius del Gremi
de Sant Lluc de metges i artistes, una
agrupació de resistència ideològica i
cultural antifranquista. El 1952 contrau
matrimoni amb M. Àngels Brunet, amb
qui tindrà sis fills. Implicat en la Junta
Comarcal del Bages del COMB, en la
Junta de la Societat Catalana de Pediatria
i, sempre, en l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques. A Manresa i comarca
desenvolupa una gran tasca social i
educativa, de la qual destaca la seva
participació en l’escola Torras i Bages
i en la Farreras Valentí.
La seva tasca té projecció exterior, també
com a cooperant. Director mèdic de
l’Hospital de Sant Joan de Déu de
Manresa. Membre actiu dels Congressos
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana,
dels de Pediatres de Llengua Catalana i
dels d’Història de la Medicina Catalana.
Activista social, cívic, cultural,
professional i polític, esdevé regidor de
l’Ajuntament de Manresa i parlamentari
català. Membre corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Conferenciant pròdig, escriu una bona
quantitat d’opuscles, nadales i llibres.
Selga, per sobre de tot, és una persona

de valors, que desprèn i difon al seu pas.
Els seus grans mèrits en molts camps
donen lloc al reconeixement
multitudinari de la ciutat de Manresa i al
premi Jordi Gol Gurina el 1994, a la
imposició de la Medalla Francesc Macià
del Treball el 1998, a la dedicació del
primer fascicle de “Memòria de la
Professió” del COMB el 2002, a la
recepció de la Creu de Sant Jordi i la
Medalla de la Ciutat de Manresa el 2003.
Després d’uns anys de malaltia mor en
pau a Manresa el 18 d’agost de 2010, als
96 anys d’edat. El solc llarg i nítid deixat
per aquest personatge, paradigma de la
magnitud i l’excel·lència dels metges de
comarques, és guia i exemple del nostre
col·lectiu, per la qual cosa, amb molt
encert, el Plenari de la Junta de Govern
del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona pren l’acord de designar l’any
2014 “Any Dr. Simeó Selga i Ubach”.
Com és costum en aquestes
commemoracions institucionals, és
prevista una agenda d’actes en
recordança del personatge. En aquest
cas obrirà l’any el Concert de Reis i
lliurament del XII Premi “Simeó Selga
Ubach”, organitzat pel Rotary Club
Manresa – Bages. Seguirà un acte
acadèmic al COMB entorn de la figura del
doctor Selga i s’inaugurarà una exposició
a la planta baixa de la seu col·legial. Es
crearà una pàgina web dedicada al
nostrat pediatre. Es col·locarà una placa a
l’Institut Lluís de Peguera de Manresa,
com a primer alumne matriculat i
exalumne destacat. Es celebrarà l’acte
d’atorgament d’una plaça de Manresa
per part de l’Ajuntament de la ciutat. Per
cloure l’“Any”, el COMB col·locarà una
placa a la seva casa de Manresa, en
recordança i reconeixement.
És un acte de justícia i una necessitat
col·lectiva reivindicar els referents de la

nostra professió i societat, entre els quals
el doctor Simeó Selga i Ubach és un dels
més sòlids i més càlids. 

Lluís Guerrero Sala,
comissari de l’“Any Dr. Simeó Selga
i Ubach”

Més informació:
Galeriametges.cat
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Seccions col·legials i juntes comarcals
Secció Col·legial de Metges Acupuntors

Congrés de l’iCMArt
a Viena

Secció Col·legial de Metges Jubilats

Consolidació de les
activitats musicals

Més informació:
cultura.comb.cat

Albert Garcia i Janeras,
president de la Secció de Metges
Acupuntors

Joaquim Riera,
president de la Secció de Metges
Jubilats

La Secció de Metges Acupuntors hem
anat a Viena al Congrés de l’ICMART 2013,
que coincideix també amb el 30 aniversari de la fundació de la Societat, i on hem
fet àmplia difusió del proper 6è Congrés
Mèdic Internacional d’Acupuntura de
Barcelona que farem els dies 8 i 9 de novembre del 2014 a la seu del COMB amb
el lema “Acupuntura i trastorns psicosomàtics”. Hi estem treballant i acabant de
tancar el programa, ja que cerquem ponents internacionals prestigiosos i experts en la matèria. Podeu obtenir més
informació i també inscriure-us-hi al
web www.acupunturabarcelona2.com
També es pot veure el primer anunci del Congrés fet en anglès.

Aquest trimestre, els nous càrrecs de la
junta hem començat a treballar amb molta dedicació i ganes per tal de mantenir el
ritme assolit darrerament. La gestió de les
diferents activitats –música, cinema, sortides, protecció social, etc– ha estat distribuïda i consensuada satisfactòriament
entre cada un dels components, en funció
de preferències i aptituds, per tal de constituir-nos en un equip ben organitzat.
Tant pel volum com per la qualitat, cal
destacar especialment les activitats de tipus musical –a càrrec de Manuel Sans i
Jaume Torner– desenvolupades principalment a la sala d’actes, però també al Casal
Espriu d’Assistència Sanitària i a la secció
intercol·legial amb els enginyers, farma-

cèutics, advocats i economistes, sense
oblidar el gran èxit assolit al Gran Teatre
del Liceu amb el concert “Música contra el
càncer”, conjuntament amb Medical Musical Grup dels veterans americans.
Així mateix, aquest primer trimestre
del 2014 s’han realitzat tot un seguit de
conferències, concerts, audicions musicals,
sessions de cinema i de teatre dramatitzat
que han conformat l’agenda cultural del
COMB per a aquest període. Hi han participat experts com Antoni Dalmau, Joan
Majó, Salvador Cardús, Lluís Ortiz de Ceballos, Roger Alier i Pere Martínez.
A l’últim, i malgrat que no estem gens
mancats de públic assistent als actes publicitats a l’agenda cultural, animem una
vegada més a TOTS els companys “veterans” a participar-hi per tal que ens retrobem i puguem gaudir-ne conjuntament.

Secció Col·legial de Metges Cooperadors

Participació en la Comissió Mèdica de Cooperació
internacional (CMCi)

Xavier de las Cuevas,
president de la Secció
de Metges Cooperadors
La consolidació de la Secció ens permet ara
per ara mantenir una permanent informació amb tots els membres de la Secció, així
com oferir un camp de participació obert a
tots els col·legiats, ja sigui a traves de la bor-
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sa de cooperació o de la mateixa junta de la
Secció. Aquesta informació i participació es
concreta en la publicació trimestral del
newsletter de cooperació, la tramesa d’ofertes i el manteniment del web en els seus
apartats d’agenda, notícies i experiències.
La presència de la Secció a la xarxa de cooperació, juntament amb altres institucions, és avui una realitat amb la CMCI, integrada per l’Agència Catalana, el Departament de la Generalitat i el COMB, el Consell
de Cooperació al Desenvolupament de la

Generalitat i el Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta
presència és va veure coronada per la recent
compareixença de la Secció davant de la Comissió d’Acció Exterior, UE i Cooperació del
Parlament de Catalunya, on vam poder tractar qüestions com l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i de les emergències mèdiques, la relació laboral en la cooperació i
les possibilitats de formació i acreditació per
a aquells que volem fer cooperació des del
voluntariat.

Seccions col·legials i juntes comarcals

Secció Col·legial de Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Xii Congrés Català de Mama

Joan Janer,
president de la Secció de Sinologia
i Patologia Mamària

Secció Col·legial de Metges d’Estètica

Assemblea General
ordinària

Petra Vega López,
presidenta de la Secció
de Metges d’Estètica
El passat 30 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària en la qual es va
tractar: Contactes amb les administracions
per demanar el reconeixement oficial del
DIACAP. Edició digital del núm. 0 del DPCMEC,
Medicina estètica i cosmètica: introducció i
bases de l’exercici professional. Sol·licitud al
COMB d’un document de posicionament davant de certes menes de publicitat que poden vulnerar la deontologia mèdica. Sentència del Tribunal de Justícia de la UE en relació
amb l’IVA en tractaments mèdics amb finalitat estètica, circular informativa al web.
Intrusisme extraprofessional, la comunicació a les autoritats i la seva actuació
està resultant eficaç. Per impulsar la intercomunicació i la formació es farà un cicle
de conferències i sessions clíniques periòdiques que s’anunciaran al web.
Acreditació BHEQM, avalada per SEMCC
i SEME, més informació al web.

El proppassat 3 de març la Secció de Sinologia va celebrar al COMB una sessió clínica
sobre “Actualització de la radioteràpia en el
càncer de mama” moderada per Manel Fraile, cap de Servei de Medicina Nuclear de
l’Hospital Germans Trias i Pujol. En la sessió
es van presentar les següents ponències:
“Irradiació ganglionar, nous esquemes de

tractament” per Manel Algara; “La irradiació
intraoperatòria” per Blanca Farrús, i “Paper
de la Braquiteràpia” per Aranxa Eraso.
Així mateix, els dies 11, 12 i 13 de juny
tindrà lloc el XII Congrés Català de Mama
organitzat per l’Hospital de Granollers, per
a més informació: comunicacio@fhag.es,
Tel. 938 425 075.

JuntES CoMArCAlS
>>>
BAGES

Vigília de Sant lluc
Els metges del Bages van celebrar un
any més la celebració mèdica bagenca,
en què es van lliurar els guardons
següents: XI Premi del Bages al Metge
Jove; XVII Premi del Bages de Ciències
Mèdiques; XVII Premi d’Història de la
Medicina Catalana Oleguer Miró i Borràs,
i el XVII Premi Vivències Mèdiques Dr.
Pere Tarrés i Claret. En l’acte presidit
per Valentí Junyent, alcalde de
Manresa; Miquel Vilardell, president
del COMB, i Pere Bonet, president de
la Junta Comarcal, Josep Maria Piqué,
director general de l’Hospital Clínic, va
pronunciar una conferència sobre “Nous
paradigmes de la gestió sanitària”.
>>>
OSONA

haurà un gran nombre de jubilacions en la
propera dècada, Osona haurà de competir
per captar els professionals més joves.

la contribució osonenca a la
Galeria de Metges Catalans
El Temple Romà de Vic va acollir la
presentació dels metges osonencs que
s’han sumat a la Galeria de Metges
Catalans. En l’acte es va donar a
conèixer els noms dels 15 metges: Pau
Balmas Montsech, Candi Bayés Coch,
Antoni Bayés Fuster, Francesc de Paula
Campà, Jordi Casals Ariet, Josep Dencàs
Puigdollers, Ramon Masferrer Arquimbau,
Joan Navés Janer, Antoni Ribot Fontserè,
Miquel dels S. Salarich Torrents, Joaquim
Salarich Verdaguer, Joaquim Salarich
Torrents, Josep Salarich Giménez, Ramon
San Ricart i Lluís Vila d’Abadal. 

risc de despoblació mèdica a
osona en els propers deu anys
La Junta Comarcal d’Osona va impulsar
un estudi de demografia mèdica a la
comarca, presentat per Carles Blay,
vocal de la Junta Comarcal. Segons els
resultats de l’enquesta, els propers 5-15
anys s’observarà un impacte pel gran
nombre de jubilacions provocat per
l’envelliment dels professionals.
Aquestes dades fan pensar en la
dificultat del relleu generacional. Tenint
en compte que també a Barcelona hi
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
Consultes
mèdiques
Rbla. de Catalunyamallorca.

Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben
equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon,
àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
lloguer despatxos
equipats

Zona Casanova-Diagonal.
Centre Mèdic en
funcionament lloga
despatxos equipats,
telèfon, aire condicionat,
secretària, servei de
neteja, calefacció, etc.
Matins i tardes.
934 195 121

tots els serveis, es lloguen
de dilluns a dissabte.
Atenció secretaria 12
hores. Anàlisis clíniques.
Servei d’infermeria.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i
màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
lloguer de despatxos

Situat a la Diagonal-Pau
Claris. Centre mèdic
dedicat a la ginecologia,
urologia i psicologia, en
ple funcionament.
Ofereix lloguer de
despatxos a metges.
Matins i tardes.
Totalment equipats,
amb recepció, telèfon,
fax, calefacció, aire
condicionat, servei
neteja, etc.
656 886 688

lloguer de despatxos
completament
equipats

Rda. General
Mitre-Muntaner. Matins o
tardes, aire condicionat i
calefacció, amb servei de
recepció, secretaria, etc.
Pàrquing. Instal·lacions de
disseny i confortables.
Gran qualitat i preu
econòmic.
Srta. Maria
696 498 661
despatxos mèdics

Zona Pg. de
Gràcia-Diagonal. Amb

despatxos a Barcelona

ZONA MÈDICA, SL,
empresa especialitzada en
gestió mèdica disposa de
despatxos propis a
Barcelona. Cobertura
de dilluns a divendres
de 8 a 21 h. Dissabtes:
matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous
centres a Barcelona
i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es

lloguer despatxos

Diagonal-Pg. de Gràcia.
Centre mèdic d’alt nivell
lloga despatxos
totalment equipats per
a mòduls de matins o
tardes. Li oferim tots els
serveis necessaris perquè
vostè sols hagi de
preocupar-se de visitar
els seus clients.
934 161 011
934 161 638

despatxos mèdics amb
tots els serveis es
lloguen de dilluns a
dissabte

Zona Balmes-Madrazo.
Davant Clínica del Pilar.
Atenció secretària 12
hores. Anàlisis Clíniques.
Servei d’infermeria. Neteja
diària. Informàtica.
Personalització i
màrqueting.
Zona Medica
933 906 716

lloguer despatxos

Zona Hospital Clínic.
Centre mèdic en
funcionament lloga
despatxos totalment
equipats. Matins. Tots els
serveis.
934 541 127

despatx apte per a
consulta mèdica

Av. Carles III amb
Diagonal. Despatx de 100
m2. Apte per a consulta
mèdica. 4 estances. Aire
condicionat.
932 001 047

es lloga despatx
mèdic

Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o
tarda.
629 724 271
serveis integrals de
secretaria telefònica

CALLMED. Serveis
integrals de Secretaria
telefònica. Recepció de
trucades personalitzada.
Gestió Agenda on-line.
Sense esperes
telefòniques. Sense
costos addicionals.
Atenció 12 hores diàries.
URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700

Consulta pediàtrica

Davant Clínica Sagrada
Família. Es lloga un
despatx matins o tardes
amb tota la infraestructura
de suport.
Jaume Mas
677 400 040

i telefonia. Ideal per a
especialitats i gestionat
per metges.
Matins i tardes.
658 848 398
lloguer despatxos
mèdics per estrenar

Calvet, 30-Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
320 m2 d’instal·lacions.
Decoració alt nivell,
completament equipats, a
punt per treballar, amb
tots els serveis, recepció de
trucades, agenda
telefònica A/C, ADSL per
cable, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones
condicions econòmiques i
facilitats.
Dr. Soler
606 376 797
Compro o llogo clínica
dental en
funcionament

Compro o pago lloguer de
clínica dental en procés de
jubilació, amb clientela
inclosa.
626 203 413

lloguer dos
despatxos

Centre mèdic lloga
despatxos

Plaça Kennedy
(Balmes-Sant Gervasi).
Exteriors, amplis i
moderns, un amb
quiròfan, l’altre amb
box per a cures o
tractaments. Estètica
acurada. Confortables
i amb totes les
prestacions d’informàtica

Matins o tardes, totalment
equipats, amb secretària.
Zona cèntrica: Roger de
Llúria-Còrsega.
932 379 239
lloguer de consulta

Calvet, 30-DiagonalFrancesc Macià,
Barcelona. Lloguer de

despatxos mèdics a
estrenar, 320 m2
d’instal·lacions.
Decoració alt nivell,
completament equipats,
a punt per treballar, amb
tots els serveis, recepció
trucades, agenda
telefònica A/C, ADSL per
cable, wi-fi, etc. Darrers
mòduls matí o tarda.
Bones condicions
econòmiques i facilitats.
Dr. Soler
606 376 797
lloguer de despatxos

Planta baixa a l’Av.
Diagonal (Pl. Francesc
Macià). Centre mèdic
ofereix lloguer de despatxos
totalment equipats. Inclou:
servei de recepció
(coordinació d’agendes i
trucades), sala d’espera,
telèfon, wi-fi, calefacció,
aire condicionat, servei de
neteja, instal·lacions de
disseny i confortables. Gran
qualitat i preu competitiu.
Fotos i més info a www.
despachosmedicosbcn.com
935 500 106
686 413 105 (Marisa)
es lloga despatx molt
confortable amb
centre mèdic
psicològic

Zona Bonanova (Passeig
de Sant Gervasi). Amb
secretària, sala d’espera.
Dr. Xavier Solé
607 210 910
xaviersolefernandez@
gmail.com
Consulta privada de
Psiquiatria i Psicologia

Situada a la part alta de
Barcelona, ofereix
despatxos en lloguer.
932 111 095
en venda s.l. centre
especialitats
mèdiques i RHB
a sant Joan despí

En ple funcionament des
de l’any 1980. El centre té
concert de prestació i
serveis en totes les
especialitats amb totes les

34 revista del

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
mútues de salut. Control
traumatologia i RHB
accidents de trànsit.
Prestació serveis mútues
laborals. Local de 250 m2.
En venda per jubilació del
propietari.
699 499 152
699 499 153
es ven despatx
mèdic

A clínica de prestigi de
Barcelona. 50 m2, lavabo i
sala d’espera.
932 036 737

lloguer despatxos

Roger de Llúria-Mallorca.
Centre mèdic en
funcionament ofereix
lloguer de despatxos a
metges. Totalment
equipats: servei de
recepció i secretaria,
telèfon, calefacció, aire
condicionat, servei de
neteja, àmplia sala
d’espera. Horaris
disponibles de dilluns a
divendres, per mòduls de
matins o tardes.
Montse
647 748 084

en venda pis

Dr. Carulla, 8, 1r 2a
(al costat clínica Tres
Torres). Apte per a
consulta mèdica.
240 m2. 5 habitacions.
Saló molt gran de
70 m2.
932 804 819

llogo despatxos per a
consulta mèdica

Zona Via Augusta-FGC
Bonanova. Llum natural,
calefacció, aire condicionat,
sala d’espera, pàrquing a la
finca, servei de neteja.
Àngela
670 803 455

es lloga despatx

De 100 m2 al Pg.
Bonanova, 56, primer pis.
935 460 144
es traspassa Clínica
de medicina estètica

A C/ Monterols de Reus,
Tarragona, en
funcionament, amb núm.
de registre sanitari,
completament equipada,
mobiliari nou, aparells,
pàgina web, nom
comercial amb marca
registrada.
618 093 214
(SMS / WhatsApp)
clinicareus@gmail.com

es ven clínica de
cirurgia ambulatòria
major a Barcelona

En funcionament, té
l’autorització del
Departament de Salut de
la Generalitat per a
intervencions de cirurgia
major ambulatòria amb
ingrés de dia. Extensió
d’uns 400 m2, repartits en
2 plantes. Compleix totes
les normatives d’absència
de barreres
arquitectòniques i lavabo
adaptat per a minusvàlids.
647 850 599
ucmabarcelona@
gmail.com

Centre de negocis
AGendA

es lloga centre mèdic

Muntaner, 121, 1r 1a, 08036
Barcelona. Lloguer de
despatxos per passar
consulta. Atenció
personalitzada amb
recepcionista. Es porta
agenda del metge. Centre al
costat Hospital Clínic, ben
comunicat.Tarifa:
hores-dia-mes.
www.centrodenegociosagenda.com

Cornellà (al costat de la
Plaça Catalunya i Av. del
Parc). Apte per a qualsevol
especialitat. 300 m2 aprox.
Llum natural. Portes i
vidres blindats. Sistema
d’alarma. Potència de llum
industrial. Cartera de
clients de fa 30 anys de tot
el Baix Llobregat. Carrer
d’instituts i biblioteques.
Preu a convenir

934 880 606
ofibarna@arrakis.es

Sra. Garcia
687 622 842

>>>
diveRsos
Boomerang-secretaria
telefònica

www.boomerangsecretaria-telefonica.es
Atenem trucades en català
i castellà, donem hores de
visita, des de 50 € al mes.
Altres serveis:
mecanografia per
ordinador en diversos
idiomes, des d’1,50 €/full.
Srta. Gemma o Manel.
934 173 547
934 213 487
boomerang2@
movistar.es
empresa de serveis

ENKASA. Empresa de
serveis ofereix personal de
servei domèstic, cuidadors
infantils i assistència
geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955
interiorista

Realitza disseny d’interiors
i reformes d’oficines,
recepcions i consultes,
habitatges i locals
comercials. Gestió d’obres i
pressupostos.
Àngels
+34 696 400 484
angeles@
urgellinteriorismo.com
en venda parcel·la
urbanitzable

Solius, Santa Cristina d’Aro.
1.842,22 m2. Zona
tranquil·la a prop del
camp de golf de Santa
Cristina.
emmaosejo@
gmail.com

>>>
HABitAtGe
venda casa adossada,
oportunitat

Residencial Cala Nostra
urbanització Aigua
Gelida. A 300 m de la
cala d’Aigua Gelida i a

2 km de la platja de
Tamariu. Consta de
4 dormitoris, 2 banys,
lavabo, saló menjador
amb xemeneia, cuina
equipada, balcó, pati i
terrassa i garatge molt
gran (3-4 cotxes).
Àmplia zona comunitària
Dra. Brugues
616 246 351

>>>
tReBAll
s’ofereix per treballar
en consultori mèdic

Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/telefonista i
tasques administratives
s’ofereix per treballar en
consultori mèdic.
Informàtica, català,
experiència i bones
referències.
Núria
933 500 760
679 849 228
n_pichel@hotmail.com
s’ofereix
administrativarecepcionista

Per treballar en consultori
mèdic o similar, amb
experiència. Disponibilitat
d’horari.
620 815 884
s’ofereix secretàriarecepcionista

36 anys d’experiència
per a consultori, centre
mèdic o clínica.
Coneixements
d’informàtica. Català i
castellà. Bona presència i
referències. Incorporació
immediata.
Montse
932 074 987
699 304 475
m’ofereixo per
treballar d’auxiliar
d’infermeria

En consultoris mèdics. Els
meus estudis realitzats
son: Auxiliar clínica FP1,
Tècnic sanitari FP2,
Auxiliar administratiu FP1,
nivell C de català. Curs

d’informàtica. Zona
Sabadell, Terrassa o
Barcelona. Mitja jornada,
matins o tardes.
Cati Granero
937 111 918
635 118 480
Recepcionista s’ofereix
per a consultori o
despatx mèdic a
Barcelona capital

Informàtica a nivell
d’usuari. Anglès i català.
Experiència en tasques
administratives. Horari
intensiu.
Sandra González
696 125 987
s’ofereix per a neteja
de consulta

Senyora espanyola/
catalana s’ofereix per a
neteja de consultes i
oficines.
Dolors
616 591 850
s’ofereix persona
per treballar en
consulta

Matins o tardes.
Persona treballadora i
responsable amb molta
experiència en el tracte
amb el públic. Treball
amb ordinador.
Experiència en oficina
de farmàcia i farmàcia
hospitalària. Català
nivell C. Tècnic en
administració i d’aux.
Diplomat en farmàcia.
Cristina
678 360 129
933 332 383
s’ofereix auxiliar
d’infermeria

Amb experiència a
l’Hospital Clínic i en
consulta privada de
ginecologia i els darrers 5
anys en consulta de
cardiologia. Castellà i
català. Informàtica.
Disponibilitat horària.
Amb referències. També
per rebre trucades, portar
agenda, etc.
Lola
670 510 551

s’ofereix per
treballar en consulta
o clínica

Auxiliar administrativa
amb experiència a l’ICS
durant nou anys.
Coneixements
d’informàtica a nivell
d’ofimàtica. Català nivell C.
Responsable, treballadora
i amable.
Marina Valls
607 186 532
934 900 623
Auxiliar de farmàcia
de 55 anys

Amb títol de secretariat
comercial i molts anys
d’experiència en tracte al
pacient s’ofereix per a
consultori mèdic.
Informàtica nivell
programes de farmàcia.
Bilingüe. Anglès bàsic,
francès mitjà. Gran
empatia amb els pacients,
especialitat en nens i gent
gran.
Montse
934 243 035
654 324 751
s’ofereix per treballar
en consulta

Per atendre, pacients,
atendre trucades i agafar
hores de visita. Experència
de 2 anys en consulta de
metge dietista. Català i
castellà.
Helena Farré
676 311 066
helenanj@hotmail.es
Recepcionista/
secretària amb
experiència s’ofereix
per treballar

Amb metge, en consultori
o clínica. Bona presència,
responsable, organitzada,
educada, idiomes.
Disponibilitat horària.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@
gmail.com
s’ofereix auxiliar
de clínica

Per treballar en consulta o
clínica: dimarts i dijous.
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Experiència en consultori de
ginecologia i un any en
consulta d’odontologia.
Informàtica a nivell d’usuari.
Català, castellà i bon nivell
d’anglès. Bona presència.
Eulàlia Colomé Garriga
659 561 578
Recepcionista-auxiliar
administrativa cerca
feina en un centre o
consulta mèdica

Persona amb 25 anys
d’experiència com a
recepcionista i auxiliar
administrativa, 18 dels
quals també com a
auxiliar de clínica en
centres mèdics
oftalmològics. Estaria
disposada a treballar en
altres especialitats i
ampliar nous
coneixements.
Inés Costa
654 490 853
incostaco@gmail.com
s’ofereix noia de 35
anys per a
recepcionista en
consulta mèdica

Responsable, educada i
simpàtica. Disponibilitat
d’horari i experiència en
tracte al públic. Idiomes:
català i castellà, llengua
materna, anglès nivell alt.
Informàtica a nivell usuari.
Títol oficial d’auxiliar de
clínica.
Maria
616 094 531
s’ofereix secretàriaadministrativarecepcionista

Experiència consolidada
en laboratori protèsic
dental i multinacional.
Domini gestió
administrativa: facturació
mensual, seguiment
cobraments, agenda,
recepció i atenció
telefònica. Domini en
eines informàtiques i SAP.
Idiomes anglès i castellà
natiu.
Lola Herrero Erustes
637 874 612
933 303 361
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lolaherreroerustes@
hotmail.com
secretàriarecepcionista de 45
anys s’ofereix per a
consultori mèdic o
clínica

Persona responsable,
resolutiva i optimista, amb
12 anys d’experiència en
tracte amb públic, tasques
administratives i arxiu.
Ofimàtica i català nivell alt
(antic mitjà, nivell C).
Anglès bàsic.
Coneixèments de
comptabilitat. Situació a
Barcelona o Vallès.
Beatriz Villalba
655 018 345
bvillalb10@gmail.com
Recepcionista,
telefonista i
administrativa

En atenció al públic i
administració. Amb
experiència en recepció i
consulta mèdica privada:
gestió d’agenda,
transcripció d’informes,
tasques comptables...
S’ofereix per a consultori,
hospital, etc. Disponibilitat
i horari sense problemes.
Èlia Palazon
626 201 812
elia_palazon@
msn.com
s’ofereix
administrativasecretàriarecepcionistatelefonista

Dona catalana de mitjana
edat amb 20 anys
d’experiència en l’atenció
al client. Domini en
l’entorn Office i experta en
SAP. Domini del francès i
coneixements d’anglès.
Responsable, discreció i
bones relacions humanes.
Disponibilitat immediata.
Horari a convenir
Laura Majó
669 512 256
es.linkedin.com/in/
lauramajo
Laura.Majo.M@
gmail.com

s’ofereix per treballar
en consulta mèdica

Secretària, programació de
visites i atendre al telèfon.
Experiència en informàtica.
Estudis de tercer any en
informàtica. Disponibilitat
absoluta. Edat: 53 anys.
Carmen Checa
934 317 085
674 606 974
cachecru@gmail.com
s’ofereix secretària
administrativa

Amb molta experiència en
atenció al públic. PNL.
Castellà, català i anglès.
Informàtica a nivell
d’usuari. Preferentment
matins o intensius.
Lis
615 407 753
chocoisa@gmail.com
senyora seriosa,
responsable i amb
experiència en el
sector

S’ofereix per treballar en
tasques administratives,
recepcionista-telefonista i
tracte amb pacients.
Disponibilitat absoluta i
bona
Àngels Montesinos
619 625 206
934 208 424
s’ofereix auxiliar,
recepcionista de
consulta

Amb àmplia experiència en
gestió administrativa,
pressupostos de tractament
o cirurgies, programació
d’intervencions. Amb gran
capacitat d’aprenentatge,
organitzada, molt
responsable i disponibilitat
horària.
Inma Alcántara
639 727 189
imma.alp@hotmail.
com
s’ofereix secretàriarecepcionista per a
consultori o consulta
clínica

32 anys d’experiència en
àrea administrativa.
Domini eines

informàtiques.
Comptabilitat. Gestió
d’agenda. SAP.
Experiència en tracte
amb el públic.
Català-castellà bilingüe.
Anglès nivell B2.
Disponibilitat completa.
Incorporació immediata.
Roser Domènech
661 416 925
932 374 694
roser.fericle@
hotmail.com
s’ofereix secretàriarecepcionista per a
consultori o consulta
clínica

33 anys d’experiència
en àrea administrativa.
Domini eines
informàtiques.
Comptabilitat. Gestió
d’agenda. SAP.
Experiència en tracte
amb el públic.
Català-castellà bilingüe.
Anglès nivell intermedi.
Disponibilitat completa.
Incorporació immediata.
Pilar Gallego
654 234 977
933 515 500
pigava60@gmail.com
s’ofereix per treballar
en consulta mèdica o
clínica

Amb experiència de 7
anys en consultori
mèdic i atenció al
pacient, programació de
visites i gestió de
mútues, atenció
telefònica.
Disponibilitat: dimarts i
dimecres. 47 anys, bona
presència. Disponibilitat
immediata.
Susana Martínez
686 054 311
s’ofereix per treballar
en consulta o clínica

Dona de 42 anys, estudis
de Recursos Humans,
més de 20 anys
d’experiència en atenció
al públic i sector de
l’adminitració. Busca
feina als matins, tardes o
en horari intensiu.

Informàtica i català.
Incorporació immediata.
Lidia
630 545 567
lidiagc30@yahoo.es
infermera s’ofereix
per treballar en
clínica o consultori

Responsable i
compromesa amb el
treball. Amb experiència
en atenció al client.
Experiència en atenció a
les persones i en tasques
administratives.
Disponibilitat horària.
Incorporació immediata.
Domicili a Terrassa.
Neus
667 482 875
937 846 435
n.estany.s@gmail.com
s’ofereix diplomada
en infermeria per
treballar en
consultori mèdic o
clínica

Experiència en l’àmbit
sanitari, tasques
administratives i tracte
amb el públic. Amb
anglès i català.
Disponibilitat immediata
i d’horari. Responsable i
treballadora i amb gran
capacitat d’aprenentatge.
Àngels Colom
677 850 334
936 853 124
angels.colom@
hotmail.com
s’ofereix per atendre
persones de
qualsevol edat que
requereixin atenció
especial

Vaig treballar al centre
mèdic“Delfos”, com a
auxiliar de clínica durant
25 anys, en funcions d’ATS
en totes les especialitats,
quan no es requeria
acreditació. He cuidat
persones malaltes, al seu
domicili, i he ajudat en
petites tasques
domèstiques.
Berta
622 121 476
berta.g7@hotmail.es

tècnica en RX,
especializada en
‘screening’ de mama

M’ofereixo per treballar.
També tinc el titol d’auxiliar
d’infermeria. Tinc 55 anys i
la meva experiència és des
de l’any 1981.
Mireia
607 196 827
933 527 027
mmingallgil@
hotmail.com
maribel Blanc.
Recepcionista-auxiliar

Amb experiència en
consultori mèdic i
coordinació emergències
Creu Roja. Idioma: anglès.
Capacitat de treball i
organitzada, habilitats
comercials. Facilitat en
maneig de programes
informàtics. Seriositat,
responsable.
Maribel
629 570 130
m’ofereixo per
treballar. Recepció i
administració

Barcelona. Més de 25 anys
d’experiència en gestió,
organització i planificació.
Compromís en la
transmissió i comunicació
d’empresa i l’atenció de
qualitat al pacient. Idiomes
català, castellà, anglès.
Disponibilitat horària i
incorporació immediata.
Núria Montoliu
670 290 467
n.montoliu@
gmail.com
infermera de 32 anys
s’ofereix per treballar
en consulta o centre
sanitari

Disponibilitat horària,
experiència en atenció
primària i hospitalària,
serveis d’urgències, UCI,
revisions laborals i
extraccions.
Ester Catalan
687 550 657
lanra81@hotmail.com
interessada a
treballar a les tardes

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
en tasques
administratives o de
secretària en consulta
mèdica

Centre sanitari. Amb 43
anys i el títol de Secretariat
Mèdic per la UB. Graduada
en Gestió i Administració
Pública per la UB. Català
nivell D. Funcionària de
carrera, 23 anys a la
sanitat pública,
experiència com a
secretària de direcció,
atenció a l’usuari i gestió
de personal. Treballo a
l’Hospital de Bellvitge en
Recursos Humans.
Susanna
676 165 449
diplomada en
empresarials

S’ofereix com a
recepcionista/
administrativa en consulta

o clínica mèdica. Nivell C
de català i B d’anglès.
Domini d’eines
ofimàtiques. Disponibilitat
immediata.
Yolanda
650 725 025
Auxiliar d’infermeria

Amb una llarga
experiència en consultes
privades, s’ofereix a hores
concertades.
Teresa Baliño
627 219 337
s’ofereix secretàriaadministrativatelefonista i
administrativa

Amb experiència. Atenció
al públic i administració.
Informàtica. Català nivell C
i castellà. Responsable i
treballadora. Disponibilitat
horària.

Maria José
607 872 543
maria_uria@
hotmail.com
interessada per
treballar en consulta
mèdica

De secretària, de 8 a 3 dels
matins. Experiència de 39
d’administrativa i 16 en el
sector sanitari.
Assumpta
933 576 368
620 970 833

s’ofereix
recepcionista/
administrativa

Amb experiència en
l’àmbit hospitalari. Per
treballar en horari de
matins.
Noemi Arteaga
686 967 547
n.almaraz09@
gmail.com
Recepcionista,
administrativa i
secretària

Amb experiència
professional i avesada al
tracte amb pacients
En recepció i com a secretària. presencials, gestió
Experiència de 29 anys en el telefònica i electrònica,
món administratiu.
s’ofereix per a consultori
Disponibilitat tot el dia.
mèdic, per treballar en
Estela
aquestes tasques i les
626 981 062
necessàries. Disponibilitat
info@
immediata. Horari sense
esteladailywork.com
problemes.

s’ofereix per treballar
en consulta

Elisabet Marcé Torra
680 591 152
tebasecram@
hotmail.com

Grup mED
Editorial

Cada any més clients confien en els
serveis del Grup MED

T

anquem l’exercici econòmic de
2013 i podem afirmar amb satisfacció que ha augmentat el nombre de clients, tant col·legiats
com no col·legiats, que han decidit dipositar la seva confiança en el Grup
MED, alhora que creix el nombre de clients
que, satisfets amb el servei ofert, decideixen contractar serveis i productes de més
d’una societat.
En concret, les àrees amb un major increment han estat els serveis asseguradors i

els bancaris. La corredoria d’assegurances
Medicorasse experimentà un augment de
clients considerable gràcies als acords
amb diversos col·lectius professionals, especialment en l’àmbit sanitari. De la mateixa manera, Med1, que ofereix els serveis bancaris del BBVA, continuà creixent
un cop superada amb èxit la reforma i millora de l’àrea bancària.

de Metges de Barcelona i, per això, el Grup
MED ha de respondre també als objectius
col·legials determinats per la Junta de Govern escollida en les eleccions. El Grup
MED està a disposició de la nova Junta liderada pel doctor Padrós i de l’Assemblea
de Compromissaris, on anualment se seguiran presentant els resultats del Grup i
les decisions més significatives perquè els
col·legiats en tinguin coneixement. 

Al servei de la nova Junta de Govern
Aprofitem l’ocasió per reiterar que l’accionista únic del Grup MED és el Col·legi

Què és el SEPA, el nou sistema de pagaments europeu?

SEPA
(SinGlE Euro PAyMEnt ArEA)

ES00-0000-0000-00-0000000000

A partir d’ara, els comptes
bancaris passen a
identificar-se mitjançant
el codi internacional IBAN
(International Bank Account
Number), que afegeix 4
caràcters al principi del
número de compte corrent,
que fins ara en tenia 20.

En el cas d’Espanya, els dos primers
caràcters són ES i després s’afegeixen
dos dígits de control.
Així mateix, les entitats bancàries
passen a identificar-se mitjançant el codi
internacional BIC (Business Identifier Code),
compost per 11 xifres: 4 per identificar el
banc, 2 per al país, 2 per a la localitat i 3 per
a la sucursal.

i
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És una iniciativa de la Unió Europea per igualar la manera
de fer transferències i pagaments entre els països de la zona
euro (28 països de la UE + Islàndia, Liechtenstein, Mònaco,
Noruega i Suïssa).

L’objectiu d’aquesta
nova mesura és que els
pagaments siguin més
ràpids i, alhora, més segurs.
La conversió és automàtica
a partir de l’1 de febrer de
2014 i no ha de suposar
cap molèstia a l’usuari,
al contrari.

Per a més informació o davant de qualsevol incidència, pot dirigir-se a
l’àrea bancària -Med1-, a la segona planta de l’edifici col·legial, on el seu
assessor li ho explicarà detalladament.

1/02/2014

Grup mED

informació pràctica
per a la declaració de la renda

E

l 23 d’abril pròxim comença el
termini per presentar la declaració de
la renda, que s’allarga fins al 30 de
juny. Així doncs, convé recopilar tota
la documentació relativa a l’activitat
professional, de les entitats financeres i de les
administracions, que pugui ser necessària per
efectuar correctament la declaració.
Pel que fa als rendiments del treball, en el cas
dels metges, cal recordar que és deduïble la
quota col·legial anual (amb un límit de 500 €
anuals, que la quantia del COMB no supera i,
per tant, és deduïble totalment), la quota
sindical en cas d’estar afiliat a algun sindicat
(sense límit) i també els costos de la defensa
jurídica derivats d’un possible litigi laboral
(amb un límit de 300 € anuals).
És interessant tenir en compte per a la
declaració de la renda un ampli ventall de
productes que tenen uns beneficis fiscals

innegables, com ara els plans de pensions
oferts per Med1 o els Plans de Jubilació de
Mutual Mèdica oferts per Medicorasse.
Per una banda, les aportacions realitzades a
un pla de pensions disminueixen
directament la base imposable de l’IRPF en la
quantia aportada. Aquesta reducció té un
límit anual de 10.000 euros per als menors de
50 anys i de 12.500 euros per als majors
d’aquesta edat.
Per l’altra, en determinats productes per a la
jubilació les aportacions són deduïbles en la
declaració de la renda. És el cas de les
aportacions obligatòries a Mutual Mèdica per
als metges amb activitat per compte propi
que opten pel MEL com a alternativa al Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
Finalment, sempre és bo recordar que tots
aquells metges que exerceixen per compte

propi han d’estar donats d’alta, a més del
règim que escullin, a l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE), fet necessari per evitar
obstacles en la declaració.
Estic obligat a fer la declaració de la renda?
De manera generalitzada, el requisit mínim
per estar obligat a fer la declaració de la renda
és superar els 22.000 euros en rendiments del
treball d’un sol pagador. En cas de tenir dos o
més pagadors, el mínim es fixa en 11.200
euros sempre que el segon o següents
pagadors superin els 1.500 euros. També
hauran de fer la declaració aquells que hagin
tingut una activitat per compte propi
mitjançant l’IAE superior a 1.000 euros. 

Consulteu el vostre assessor a
Mediconsulting Fiscal per a més
informació sobre la declaració de la renda.
www.med.es
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Innovació i tecnologia

Transformar la sanitat a través
de la innovació: Programa
Metge Emprenedor

E

l COMB va començar l’any 2008 un
procés d’acompanyament als emprenedors científics per aportar-los experiència i recursos que
els permetessin convertir les seves
idees en projectes empresarials. El principal actiu de les start-ups en sanitat és el
mateix emprenedor-científic, amb idees
magnífiques però amb escassos coneixements en el món de l’empresa. Calia fer-los
veure la necessitat de fer arribar les seves
idees i la seva recerca al mercat i es va crear
el Programa Metge Emprenedor amb l’objectiu d’acompanyar aquests metges en el
seu camí cap al mercat.
El programa els ha ajudat a confeccionar el seu pla de negoci per donar consistència al projecte, els ha aportat una visió
global i un coneixement del sector, els ha
ajudat a posar-se en contacte amb l’Administració i els ha donat suport en les negociacions.
Avui el Programa Metge Emprenedor
es considera un model d’èxit i de foment
de l’emprenedoria en el sector sanitari.
Durant el 2013 el programa ha rebut més
de 370 idees, gairebé una idea per dia, i ha
ajudat a la creació de 30 empreses.
Una de les activitats amb més ressò
impulsada des del programa ha estat el
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Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona,
que amb 11 edicions celebrades ha permès a les empreses innovadores en el sector salut i de les ciències de la vida augmentar les seves oportunitats d’accedir a
finançament privat per créixer i consolidar-se. El Fòrum està coorganitzat pel
COMB, Barcelona Activa-Ajuntament de
Barcelona i Biocat, juntament amb tres
xarxes d’inversors privats com Keiretsu
Fòrum, IESE i ESADE BAN. L’objectiu del
Fòrum és creuar els inversors amb la demanda de capital que tenen aquestes empreses amb una potencialitat de creixement molt elevada.
En les 11 edicions del Fòrum d’Inversió
Healthcare han participat 120 projectes
després de superar un procés de selecció
per part de les entitats organitzadores.
S’han mobilitzat 8 milions d’euros i 11 companyies han rebut finançament. Han participat inversors especialitzats i interessats
en projectes tangibles del sector mèdic. El
tipus de projectes que es presenten són
biotecnològics que es troben en una fase
d’investigació o desenvolupament d’un
principi actiu o molècula cap al mercat,
projectes d’instrumentació mèdica i projectes de TIC relacionades amb el sector
healthcare.

El Programa Metge Emprenedor ha
aconseguit estimular la generació d’idees
dins els hospitals i els centres d’investigació
amb la implantació de programes que ajuden aquests centres a gestionar la innovació que allà es genera. En aquests moments
12 hospitals tenen unitats o programes de
suport a la innovació dels seus propis professionals.
Seguint aquesta línia d’ajuda i suport a
l’emprenedor amb idees, el COMB va impulsar la creació de Healthequity, una societat
de capital risc orientada a la inversió en
projectes early-stage en el sector salut i
que, durant el 2013, va començar a analitzar els seus primers projectes per invertir.
Aquestes iniciatives neixen amb l’esperit de transformar la sanitat a través de la
innovació i permeten ajudar a la creació
d’un teixit empresarial emprenedor que
esdevingui un motor econòmic del país i
contribueixi al benestar de la societat. 

Més informació:
metgeemprenedor.comb.cat

Innovació i tecnologia

Entrevista
Adolf Díez

Grup de Recerca
Musculoesquelètica IMIM
i cap emèrit de Medicina
Interna de l’Hospital del Mar

Més informació:
www.youtube.com/combarcelona

“Volem desenvolupar a Barcelona un centre
de recerca clínica amb microindentació òssia”

E

l doctor Adolf Díez va recórrer al Programa Metge Emprenedor del
COMB per portar al mercat la seva
idea. Investiga al Centre de Recerca
Biomèdica de Barcelona i, amb el seu
equip, ha desenvolupat un instrument per
diagnosticar la fortalesa dels ossos mitjançant microindentació òssia i, així, millorar la
capacitat d’estudis dels ossos dels pacients.
El seu objectiu és desenvolupar un centre
de recerca clínica amb aquesta tècnica.

Quines van ser les teves primeres passes
quan vas anar a parlar amb el Programa
Metge Emprenedor?
Hi vam anar per suggeriment de persones
del Col·legi que van tenir coneixement de
la recerca que estàvem fent amb un instrument nou per diagnosticar la fortalesa del
ossos, a banda de la densitometria. Ens van
suggerir desenvolupar-ho més enllà de la
pura recerca i donar-li una altra dimensió.
Quin servei et van oferir?
L’assessorament que hem tingut fins ara
–encara hi estem treballant– ens ha aportat
aspectes de translació del que estàvem fent
en recerca a una activitat de desenvolupa-

StArt uP:

Empresa en la seva etapa més inicial que
intenta créixer i consolidar-se al mercat oferint
en la majoria d’ocasions un servei o producte
innovador.

ment industrial. Ens han hagut d’ajudar a
desenvolupar un pla de negoci, a saber quines possibilitats tindríem per poder fer una
spin-off del nostre institut de recerca. Això
serà la base perquè la nostra activitat es
converteixi en comercial i industrial, i ens
obrirà possibilitats per obtenir finançament
per al nostre institut.
Com heu tirat endavant la idea?
Hem actuat com una entitat pont entre la
Universitat de Santa Barbara (California),
que ha constituït una spin-off per al desenvolupament i la comercialització del nostre
producte, i els possibles finançadors per
obrir una branca d’aquesta empresa al nostre institut i a Catalunya.
La nostra intenció és obtenir recursos i potenciar la nostra capacitat de recerca. Dintre
dels nostres plans, però, l’objectiu principal
és desenvolupar a Barcelona un centre de recerca clínica amb microindentació òssia, que
és la tècnica amb la qual estem treballant.
us heu presentat a dos Fòrums d’inversió
Healthcare que organitza el CoMB.
Ens ha permès posar negre sobre blanc.

SPin oFF:

Empresa derivada d’una altra més gran.
Iniciativa empresarial que sorgeix de la
comunitat universitària o empresarial i que
basa la seva activitat en els coneixements
adquirits en l’entitat prèvia.

Quan has de presentar una idea que s’ha
traduït en un projecte i en un pla de negoci, has cobert tres passes successives per
les quals els investigadors no estem entrenats; ni culturalment, ni mentalment ni psicològicament. Ens ha facilitat molt poder
organitzar un pla de futur que ens permeti
fer viable el projecte i entrar en contacte
amb inversors. Ara estem en fase de recaptació de recursos.
Quines barreres ha de superar el metge
per ser emprenedor?
Hi ha barreres que són intrínseques del
nostre entrenament i de la formació que
hem rebut com a metges. Ningú ens ha ensenyat a plasmar en resultats concrets els
fruits de la nostra investigació, més enllà
de l’aplicabilitat clínica.
L’entorn on ens belluguem és de restriccions dels recursos públics per donar suport a la recerca, tant en l’àmbit català,
com estatal i europeu. Una de les nostres
sortides per poder seguir desenvolupant
recerca és tractar d’establir les vies de rendibilització que ens permet alimentar-la i
fer-la créixer. 

BuSinESS AnGEl:

Persona que aporta el seu capital, els seus
coneixements empresarials-professionals i
la seva xarxa de contactes a emprenedors
o empreses joves, a canvi de participació
accionarial. 
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Consultori terminològic

m

Consultes amb resposta

Des del Servei de Consultes del TERMCAT, us exposem
una qüestió de terminologia mèdica que considerem
que pot ser del vostre interès.
Dolors Montes

Bioxips i matrius
El Consell Supervisor del TERMCAT ha
aprovat recentment en l’àmbit de la
biologia les formes bioxip i matriu, com a
sinònimes, per a designar un instrument
d’anàlisi consistent en un conjunt de
mostres, sovint molècules, disposades de
manera ordenada, formant files i
columnes, sobre un suport sòlid de petites
dimensions, generalment de vidre, plàstic
o silici, que permet estudiar
simultàniament un gran nombre
d’interaccions biològiques. El suport sòlid
sobre el qual es disposen les mostres
també s’anomena bioxip o matriu.
Són especialment coneguts els bioxips de
DNA (o matrius de DNA), que s’utilitzen
per a l’anàlisi de fragments de DNA, però
també n’hi ha de proteïnes o de teixits. Les
dimensions dels bioxips de DNA són
variables. Els més petits (microxips de DNA

o micromatrius de DNA) tenen una
superfície entre 2 i 18 cm2 i una gran
densitat de mostres (n’hi pot haver milers
per cm2); en els més grans (macroxips de
DNA o macromatrius de DNA) la superfície
fa entre 50 i 100 cm2 i la densitat de
mostres és menor.
La introducció dels bioxips ha suposat una
veritable revolució en el camp de la
recerca genètica i biosanitària, ja que amb
aquests instruments els investigadors no
s’han de limitar a analitzar un únic gen de
manera aïllada, sinó que poden analitzar
el comportament de milers de gens
alhora. D’aquesta manera poden obtenir,
per tant, una gran quantitat d’informació
sobre la regulació de l’expressió gènica, ja
sigui en condicions normals o en
condicions patològiques.
Tant bioxip (que segons el context es
redueix de vegades a xip) com matriu són

designacions d’origen anglès: bioxip és
l’adaptació de l’anglès biochip i matriu és
el calc de l’anglès array. Les formes
catalanes, malgrat tot, són també
motivades semànticament: els bioxips,
com els xips informàtics, tenen forma de
placa i contenen un gran nombre
d’elements miniaturitzats (mostres
biològiques, d’aquí la forma prefixada
bio-) amb capacitat activa; la forma matriu,
al seu torn, fa referència a la disposició
ordenada de les mostres, en forma de files
i columnes, sobre el suport sòlid.
Aquests termes van ser estudiats i
normalitzats arran de la consulta que un
usuari va formular al TERMCAT sobre la
denominació d’aquests conceptes en
català. Podeu consultar les fitxes
completes dels termes i els criteris tinguts
en compte per a la fixació de les
denominacions esmentades al Cercaterm,
el servei de consultes en línia multilingüe
del TERMCAT. 

Us encoratgem a plantejar
els vostres dubtes sobre
terminologia mèdica al Servei de
Consultes del TERMCAT a través
del Servei d’Atenció Personalitzada
del nostre web: www.termcat.cat.

Més informació:
www.termcat.cat
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