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Opinió i anàlisi

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

Compromesos
El retorn de l’estiu ens ha portat algunes notícies que han suscitat debat professional 
i social. La marxa enrere del govern espanyol  sobre el projecte de llei que pretenia 
modificar el marc jurídic actual sobre els supòsits d’interrupció de l’embaràs ha suposat 
una bona notícia, per tal com no partia d’una necessitat social i no comptava amb el 
necessari consens i suport —especialment de la professió mèdica— que la iniciativa 
requeria. La Junta del  COMB es va manifestar en aquest sentit a través d’un Document de 
Posició Col·legial.

Una segona notícia ens arribà per la tergiversació maldestra amb finalitats polítiques que 
alguns mitjans de comunicació espanyols van fer sobre el debat professional al voltant 
de l’aplicació del Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA) que s’està desplegant 
a Catalunya.  Sortosament, el sentit comú i l’evidència clínica han ressituat el debat sobre 
un programa que no sols està esdevenint referència mundial, sinó que pot i ha de resultar 
una millora per a les pacients i també un canvi positiu per a les organitzacions sanitàries i, 
sobretot, per als professionals.

Una tercera notícia ha estat la derivada del cas de l’auxiliar d’infermeria que es va 
contagiar d’Ebola a Madrid i que va resultar el primer a tot Europa. El despropòsit de com 
es va realitzar la  gestió informativa per part del responsables polítics i sanitaris va generar 
una gran alarma social. La Junta del COMB, a través dels seus portaveus, va actuar de 
manera molt activa per tal d’introduir racionalitat i tranquil·litat, alhora que des del primer 
moment hem estat amb les autoritats sanitàries per tal de fer possible una informació 
adequada per a la població i una  formació àmplia i rigorosa per a tots els professionals.

Una quarta ha estat l’anunci de la fusió dels grups IDC Salud i Quiron i que ha suscitat 
gran preocupació sobre el sector privat i d’assegurança lliure. En aquesta línia vaig 
manifestar públicament —i vaig adreçar-me al govern de la Generalitat per reclamar-li 
que es posicionés davant la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia— que 
l’esmentada fusió podria suposar un oligopoli a la zona metropolitana de Barcelona i, per 
tant, anar en detriment dels interessos dels metges i dels ciutadans.

I tot això ha ocorregut en el context d’incertesa política en el qual el nostre país està 
immergit, no sols per la crisi econòmica, sinó per la manca d’una solució política al desig 
de la majoria dels ciutadans de Catalunya de poder decidir el seu futur.

La Junta de Govern del COMB està treballant de valent per afrontar els reptes que tenen 
plantejats tant el sistema sanitari com els metges. Espero que els propers mesos puguem 
començar a fer-los més explícits i, sobretot, aconseguim fer-los realitat. Mentrestant, 
continuarem insistint en la nostra acció sobre els sectors de la professió més desafavorits. 
Espero que el pressupost del COMB per al 2015 així ho reflecteixi.

Dr. Jaume Padrós i Selma, 
president del Col·legi de Metges de Barcelona

“La Junta de Govern 
del COMB està 

treballant de valent per 
afrontar els reptes que 
tenen plantejats tant el 

sistema sanitari com els 
metges, i continuarem 

insistint en la nostra 
acció sobre els sectors 

de la professió més 
desafavorits”
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Presentació

En la tercera jornada de debat sobre 
el nou Model d’Atenció a la Cronicitat 
Avançada (MACA) en els diferents 
àmbits assistencials, organitzada per 
la Secció de Metges Sociosanitaris, els 
professionals sanitaris van exposar 
la seva experiència amb aquest tipus 
de pacients, així com la seva visió 
respecte al MACA. 

el vídeo

Més informació: 
www.youtube.com/combarcelona

La Revista del COMB d’aquest més d’octubre (número 142), que teniu a les mans, 
presenta algunes variacions que cal considerar. Per la transcendència que té en la 
formació especialitzada, hi ha un petit —i transitori— canvi d’estructura per donar 
cabuda a un espai ampli sobre el tema del decret de troncalitat en la formació MIR,  
que inclou les seccions Debat, La qüestió i A fons. 

També hi trobareu altres temes d’actualitat que han estat objecte de controvèrsia i 
d’una resposta col·legial, com l’avantprojecte de llei d’interrupció de l’embaràs, el model 
d’atenció a la cronicitat avançada o la crisi sanitària derivada de la malaltia pel virus de 
l’Ebola a l’Àfrica Occidental, objecte del comentari editorial. 

Un altre tema tractat important, que pot condicionar el futur de la nostra professió i que 
tindrà continuïtat dins de les activitats del COMB, és el lideratge mèdic, objecte de les 
Jornades de Puigcerdà 2014. 

Finalment, cal destacar també una iniciativa senzilla i útil per als professionals com ha 
estat la publicació d’una versió adaptada del calendari de vacunacions sistemàtiques. 

Novament, agraïm a tots els professionals i al personal del COMB l’esforç, la dedicació, 
la participació i la feina realitzada. Restem a la vostra disposició i esperem els vostres 
suggeriments. 
 
Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del COMB

A la revista també hi 
trobareu la resposta 

col·legial sobre 
l’avantprojecte de 

llei d’interrupció de 
l’embaràs, el model 

d’atenció a la cronicitat 
avançada i la crisi 

sanitària pel contagi 
d’Ebola a Madrid

Troncalitat i 
lideratge dels 
metges



Professió

A
rran de l’aparició del primer cas 
d’Ebola a l’Estat espanyol, el 
Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) ha creat 
una comissió de seguiment per 

facilitar als metges i metgesses la informa-
ció adequada per afrontar aquesta malaltia.

La comissió de seguiment, coordinada pel 
doctor Josep Maria Benet Martí, està inte-
grada per un ampli grup de metges i met-
gesses de tots els àmbits assistencials de Ca-
talunya que aporten un gran bagatge mèdic 
en la seva àrea d’especialització. Així, hi ha 
representants en medicina preventiva, ma-
lalties infeccioses, medicina interna, UCI, me-
dicina legal, medicina del treball i prevenció 
de riscos, i medicina familiar i comunitària. 

Els objectius de la comissió de seguiment són:

•  Col·laborar en la unificació de criteris 
d’actuació pels diferents nivells 
assistencials.

•  Vetllar per la formació adequada de tots 
els professionals.

•  Promoure activament la formació dels 
professionals.

•  Vehicular les preocupacions dels 
professionals cap als responsables 
sanitaris.

•   Vetllar per tal que la formació permeti 
garantir la millor atenció als ciutadans.

•  Facilitar l’espai on els professionals de 
diferents àmbits i formacions 
comparteixen inquietud al voltant de 
l’Ebola per millorar l’atenció. 

els Col·legis de Metges de Catalunya 
constitueixen una comissió de 
seguiment sobre l’ebola

Coordinador: Josep Maria Benet, MFiC, Garraf rural 
M. José Abadías Medrano, MFiC, Urgències Hospital 
Arnau de Vilanova, Lleida; Lluís Asmarats Mercadal,  
Medicina Interna, UCI, Clínica Sagrada Família de 
Barcelona; Montserrat Bare Mañas, MFiC, ABS Sabadell 
2 Creu Alta; Josep M. Boada Gil, MFiC, Consulta pròpia; 
Magda Bundo Vidiella, MFiC, Mataró; Esther Calbo 
Sebastian, Infeccioses, Hospital U. Mútua Terrassa; 
Magda Campins Martí, Medicina Preventiva, Hospital 
U. Vall d’Hebron; Anna Carreres, Urgències, Hospital 
Germans Trias Badalona; Anna Coquard Rafales, MFiC, 
Urgències, Hospital Santa Caterina, Salt; Josep M. Cots 
Yago, MFiC, CS La Marina, ICS Barcelona; Francesc 
Xavier Escalada Roig, Urgenciòleg, SEM; Lluís Esteve 
Balagué, MFiC, EAP Martorell; Josep M. Fandos Olona, 
MFiC, IBI centre, L’Hospitalet de Llobregat; Manel 

Gené Badia, Prevenció de riscos, Hospital U. Bellvitge; 
Joan Inglés Torruella, Prevenció de Riscos, Hospital 
U. Sant Joan, Reus; Josep Martínez Ramírez, Servei 
d’Urgències Domiciliàries, ASC, Hospital de Barcelona; 
Jordi Medallo Muñiz, Medicina Legal, Institut de 
Medicina Legal de Catalunya; Núria Nadal Braqué, 
MFiC, ABS Cap Pont Lleida; Rafel Padrós Selma, 
Prevenció de riscos, Hospital de Sant Pau; Rafael 
Pérez Vidal, Infeccioses, Fundació Althaia; Mireia Puig 
Campmany, Medicina Interna, Urgències, Hospital 
Sant Pau; Miquel Pujol Rojo, Infeccioses, Hospital 
U. Bellvitge; Pasqual Solanas Saura, MFiC, CAP 
Montilivi Girona; Sandra Tarragó Amigó, Prevenció de 
riscos, ICS. Tarragona; Antoni Trilla Garcia, Medicina 
Preventiva, Hospital Clínic, UB; Albert Vives Julines, 
Medicina Interna, MC Mutual

declaracions d’antoni trilla  
a Els matins de TV3

Més informació: 
www.tv3.cat/

Crisi sanitària pel contagi  
d’ebola a Madrid

7 d’octubre
Una infermera de l’Hospital Carlos III de 
Madrid va ser la primera persona contagia-
da amb el virus d’Ebola a l’Estat espanyol. 
Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia de l’Hos-
pital Clínic i portaveu de la Junta de Go-
vern del COMB per aquest tema, en decla-
racions a Catalunya Ràdio, Els matins de TV3 
i a El Periódico va enviar un missatge de 
calma a la població explicant que la cade-
na de contagi per Ebola és molt difícil, i ha 
assegurat que, tot i que el risc no és zero, sí 
que és mínim. Trilla també ha explicat que 
el personal sanitari té un risc addicional de 
contagi i per això s’han d’utilitzar totes les 
mesures de control que calguin, i ha afegit 
que “cal fer una investigació per compren-
dre què ha passat”. 

Antoni Trilla i Magda Campins, vocal 
del COMB i cap del Servei de Medicina Pre-
ventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall 
d’Hebron, van ampliar la informació sobre 
el cas a diversos mitjans de comunicació. 
Magda Campins, en declaracions als infor-
matius de la Cadena SER, la COPE i a BTV 
notícies nit, va explicar quin és el protocol 
que han de seguir els centres hospitalaris. 
També va transmetre que “el virus no es pot 
contagiar si no s’entra en contacte amb els 
fluids o secrecions del malalt”.

En declaracions a El món a R AC1, el 9 
d’octubre, Jaume Padrós, president del 
COMB, va reclamar una comissió indepen-
dent per aclarir el cas d’Ebola de Madrid i 
va exigir “saber de manera seriosa com 
s’ha produït el contagi i com s’han seguit 
els protocols, amb l’objectiu de millorar”. 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’EBOLA 
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Posició davant la crisi

atenció a la cronicitat avançada,  
lideratge dels metges i debat sobre urgències

tiva de xantatge que pot afectar la sanitat; 
ja estem patint represàlies”.

llistes d’espera
17 i 15 d’agost
El doctor Jaume Padrós en declaracions a 
l’Agència Catalana de Notícies, el 17 d’agost, 
va recomanar que els metges de capçalera 
tinguin més capacitat de gestionar les llistes 
d’espera perquè són qui millor coneix els 
pacients. “És qui pot establir que una pato-
logia que pot semblar banal, en el context 
del pacient i de la família pot ser prioritària”, 
va manifestar Padrós, i va apostar per prio-
ritzar els criteris mèdics. 

D’altra banda Jaume Padrós en una en-
trevista, el 15 d’agost, al programa de RAC1 
No hi som per festes, presentat per Jordi Bel-
tran, va parlar del problema d’urgències que, 
segons el president del COMB, “té a veure 
amb el problema de les llistes d’espera i, en 

general, amb un sistema que hem d’aprimar 
des del punt de vista d’estructures burocràti-
ques”.  El president del COMB va insistir que 
“hem d’implicar molt més el metge de cap-
çalera en la resolució dels problemes i tam-
bé se li han de donar instruments”.

En l’entrevista, el president del COMB 
va tractar diversos aspectes que preocu-
pen a la professió mèdica i sobre la situació 
del sistema sanitari va assenyalar que “si es 
permet que els professionals passin a un 
pla de gestionar els processos i a impli-
car-se molt més en l’orientació i la direcció 
dels centres, crec que és possible que con-
tinuem mantenint els valors i el sistema tal 
com l’hem tingut fins ara”.

Prova específica per estudiar medicina
11 d’agost
El president del COMB va proposar en una 
entrevista a l’Agència Catalana de Notícies, 

atenció a la cronicitat avançada
27 de setembre
Davant la informació avançada pel diari 
Abc, el 25 de setembre, sobre el model 
d’atenció a la cronicitat avançada, Jaume 
Padrós, president del COMB, va expressar la 
seva disconformitat, al mateix diari, sobre la 
polèmica generada amb el protocol i va in-
dicar que “aquest es va aprovar amb el mà-
xim consens mèdic i situa a Catalunya com a 
referent mundial en aquest tipus d’assistèn-
cia”. Padrós va recordar que “la Comissió de 
Deontologia del COMB va emetre un dicta-
men en el qual els autors defensen la neces-
sitat del dispositiu amb l’objectiu de millo-
rar l’assistència a les persones amb una 
expectativa de supervivència limitada i 
d’identificar de forma precoç el pacient ter-
minal per poder elaborar un pla de decisi-
ons anticipades d’acord amb els seus valors 
i preferències”. Així mateix, Padrós va afegir 
que el document deixa clar que amb aques-
ta classificació no es pretén estigmatitzar 
aquests pacients. El COMB va editar aquest 
document al web col·legial.

lideratge dels metges en la gestió
6 de setembre
En una entrevista al programa Notícies en 
xarxa de La Xarxa de Comunicació Local, el 
6 de setembre, el president del COMB, 
Jaume Padrós va manifestar que cal defu-
gir debats interessats sobre un model sa-
nitari que fa temps que està al límit i, en 
aquest sentit, va insistir que cal que “si-
guem valents i admetem que el que es 
feia 4 o 5 anys enrere ja no es pot fer”. Així 
mateix, va assegurar que el sistema sani-
tari seria més eficaç si els metges intervin-
guessin més en la gestió. En ser preguntat 
sobre els efectes del procés sobiranista 
sobre la sanitat catalana, Padrós va de-
nunciar que “com a representant dels 
metges, em preocupa que l’Estat estigui 
portant aquest debat des d’una perspec-

Entrevista a Jaume Padrós a 
Notícies en xarxa edició cap 
de setmana de La Xarxa de 
Comunicació Local

6 de setembre

Més informació: 
http://www.laxarxa.com/



de l’11 d’agost, que les universitats exami-
nin amb una prova específica els que volen 
estudiar medicina. Padrós va assegurar 
que “actualment només es mira la nota i 
no altres aspectes igual d’importants com 
són les habilitats i les actituds” i va explicar 
que facultats de països punters també ava-
luen altres aspectes a través d’entrevistes o 
tests psicològics que permeten una major 
aproximació al perfil requerit.

Les declaracions de Jaume Padrós tam-
bé van ser recollides per l’edició digital de 
La Vanguardia i per Radio Barcelona de la 
Cadena SER, l’11 d’agost.

en defensa dels metges i del sistema 
sanitari
28 de juliol
En una entrevista de Diario Médico feta per 
Carme Fernández, Jaume Padrós va analit-
zar la situació del sistema sanitari després 
de les mesures d’ajust adoptades pel go-
vern central i català. Padrós va explicar que 
fa dos mesos va anar amb tota la Junta a 
veure el president de la Generalitat, Artur 
Mas, i li van demanar que “les mesures so-
bre la funció pública no afectin els profes-
sionals de la sanitat, sobretot als que són 
l’excel·lència del sistema, limitar el sistema 
retributiu sobre gent de primer nivell pot 
provocar que finalment se’n vagi”. A més a 
més, Padrós va apuntar que li van dir al 
president que “podem contribuir a millo-
rar alguns processos com les llistes d’espe-
ra però necessitem que tregui polítics de 
les estructures sanitàries i gent amb con-
flictes d’interès, menys burocràcia i cal cre-
ar òrgans de participació dels metges que 
siguin vinculants”.

En l’entrevista també van tractar de la 
fusió dels grups privats IDCSalud-Quirón, 
sobre la qual Padrós va assenyalar que “és 
obvi que aquesta fusió és una estratègia de 
fons d’inversió i no de salut, i que a Barcelo-
na la majoria de llits del sector privat que-

El programa de 8TV Equip de reporters 
va reflectir les declaracions d’Anna 
Carreres sobre el funcionament de les 
urgències

6 de juliol

Més informació: 
www.8tv.cat/

darà en les mateixes mans, el que condicio-
narà l’oferta, la qualitat i les condicions 
laborals”.

el tancament de llits
13 de juliol
En declaracions a l’agència Europa Press, 
Jaume Padrós va advertir de les dificultats 
per derivar pacients que suposa el tanca-
ment de llits als hospitals durant els mesos 
d’estiu, tot i que va reclamar un debat 
constructiu sobre la qüestió i les llistes 
d’espera en general, que ha demanat que 
“atenguin criteris purament mèdics”. Pa-
drós, en tractar el cessament del cap d’Ur-
gències de l’Hospital Vall d’Hebron, va de-
clarar que “probablement en aquest cas 
han fallat els mecanismes de diàleg”.

Aquestes declaracions van ser recollides 
el 14 de juliol per El País i La Vanguardia.com.

Posició davant la crisi
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urgències
6 de juliol
El programa de 8TV Equip de reporters va 
fer una radiografia als hospitals catalans en 
un reportatge rodat en plena setmana de 
convulsió als grans centres sanitaris del 
país en el qual van participar treballadors, 
gerents dels hospitals i el Col·legi de Met-
ges de Barcelona. Anna Carreres, vocal de 
la Junta de Govern del COMB i cap d’Ur-
gències de l’Hospital Germans Trias i Pujol, 
va explicar en el decurs del reportatge que 
“urgències funciona si la resta de l’Hospital 
funciona i l’Hospital funciona quan urgèn-
cies funciona, s’entén que els dos han 
d’anar compasats” i va incidir en el fet  que 
“és en aquestes situacions de màxima aten-
ció assistencial quan és més necessari que 
els gestors i els clínics vagin de la mà amb 
una coordinació més bona que mai”. 
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A fons
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E
l COMB vol informar de l’aparició 
(desprès d’interminables esbor-
ranys) del nou decret que preveu 
canvis substancials en la formació 
especialitzada (MIR) i deixa ober-

tes diverses incògnites pel que fa al seu 
desenvolupament. Sobre això opinen dife-
rents companys en les pàgines successives.

En el transcurs dels propers tres anys han 
d’estar conclosos tots el canvis que propo-
sa el decret, a fi que, a partir d’aleshores, el 
Ministeri de Sanitat pugui determinar la 
convocatòria anual de places de formació 
en la qual s’ha d’aplicar. 

Es preveu un sistema de formació mèdica 
especialitzada que comprèn dos períodes 
successius de formació, un de caràcter 
troncal en el qual s’adquireixen competèn-
cies nuclears i comunes a diverses especia-
litats mèdiques i un altre de formació es-
pecífica en l’especialitat de què es tracti.

Les especialitats s’agrupen en cinc troncs 
principals:
Mèdic.
Quirúrgic.
Laboratori i Diagnòstic Clínic.
Imatge Clínica.
Psiquiatria. 

Restaran unes especialitats que no s’ads-
criuen a cap dels troncs: Anatomia Patolò-
gica, Dermatologia, Obstetrícia i Ginecolo-
gia, Oftalmologia, Otorinolaringologia i 
Pediatria. 

Aquesta reorganització obliga a fer canvis 
importants i complexos en la redacció de 
nous programes de formació, a planificar 
de nou les acreditacions de les unitats do-
cents (troncals i específiques), a regular la 

participació de les comissions de docència, 
a redefinir les funcions dels tutors i dels cri-
teris i sistemes d’avaluació i a la creació 
d’organismes de coordinació entre les di-
ferents especialitats, anomenades comis-
sions delegades de tronc. Per altra banda, 
caldrà implementar progressivament els 
canvis de les unitats docents als centres sa-
nitaris, per a la qual cosa el lideratge de les 
comunitats autònomes serà molt impor-
tant.

En allò que fa referència a l’adjudicació de 
les places, la formació troncal implica que 
l’elecció de la plaça es faci en dues fases: 
una primera en la qual s’escull el tronc i la 
unitat docent troncal i la segona fase, un 
cop finalitzada la primera i obtinguda 
l’avaluació favorable. Ambdues eleccions 
es faran amb la puntuació obtinguda en la 
convocatòria en la qual s’obté la plaça.

Reespecialització, els metges especialistes 
poden accedir a un altre títol de metge es-
pecialista del mateix tronc quan el nombre 
de títols d’aquesta darrera especialitat 
hagi estat declarat deficitari pel Ministeri 
de Sanitat. Els aspirants seleccionats realit-
zaran únicament la formació específica de 
l’especialitat de què es tracti i mentre la 
facin tindran la condició d’especialistes en 
formació en règim de residència. 

Es creen les àrees de capacitació específi-
ca, ACE, que es defineixen com el conjunt 
de coneixements, habilitats i actituds, afe-
gits en profunditat o extensió als exigits 
pel programa oficial d’una o diverses espe-
cialitats, sempre que tinguin interès assis-
tencial, científic, social i organitzatiu relle-
vant. Les ACE s’han d’obtenir en una unitat 
docent acreditada, mitjançant l’exercici 
professional programat, tutelat, avaluat i 

el nou decret de troncalitat
El passat 6 d’agost es va publicar, al BOE, el Reial Decret 639/2014, que regula 
nombrosos canvis en l’àmbit de la formació mèdica especialitzada.  
Més informació en l’informe de  l’Assessoria Jurídica del COMB al web col·legial.

efectuat sota el sistema de residència. Es 
creen, inicialment, quatre àrees de capaci-
tació específiques, ACE, de Malalties Infec-
cioses, Hepatologia Avançada, Neonatolo-
gia i Urgències i Emergències.

Al mateix decret es creen nous  títols d’es-
pecialista: Psiquiatria de l’Infant i de l’Ado-
lescent, Anàlisis Clíniques i Bioquímica Clí-
nica (que el Reial Decret fusiona) i Genètica 
Clínica.

També es determina que, a partir de la 
convocatòria de places formatives 2015 
per al 2016, deixa d’oferir-se la formació en 
les especialitats d’Hidrologia Mèdica, Me-
dicina de l’Educació Física i de l’Esport i 
Medicina Legal i Forense, tot i que es man-
tenen els drets professionals i de qualsevol 
altre tipus inherents a aquests títols i dels 
de futura obtenció per part dels actuals re-
sidents d’aquestes especialitats.

En definitiva, després de més de 30 anys de 
formació MIR, es preveuen canvis substan-
cials que han de permetre fer evolucionar 
la formació especialitzada al nostre país. 
Veurem si hi ha recursos per fer-ho i si el 
nou decret ho facilita. 

Bernat Goula,  
advocat de l’Assessoria  
Jurídica del COMB

Marc Soler,  
director general corporatiu  
del COMB

A fons

Més informació: 
www.comb.cat
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Pros i contres 
del nou decret de 
troncalitatL

a troncalitat, com en qualsevol can-
vi substancial de model formatiu, és 
indispensable un procés de madu-
ració on es pugui fer una anàlisi ex-
haustiva dels pros i dels contres, on 

es puguin trobar les millores i els possibles 
futurs defectes que cal corregir i, sobretot, 
en aquest tenint en compte el gran nombre 
de factors i organismes que hi intervenen, un 
temps llarg per poder arribar a un gran con-
sens i fer una posada en comú àmplia.

No podem dir que la redacció del reial de-
cret que regula la troncalitat no hagi gau-
dit d’això. Llavors, què ha anat malament? 
Sembla que hi ha una gran part de la socie-
tat mèdica que dóna suport al projecte, la 
gran majoria dels membres del Foro de la 
Profesión Médica, per exemple. Però encara 
hi ha col·lectius rebels, com és el cas dels es-
tudiants, representats pel Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina, i algunes societats 
científiques com la SEIMC, la SEMES, entre 
d’altres grups. Altres miren amb incertesa 
l’escenari i tot i que no s’hi posicionen en 
contra, tampoc s’estan de mirar el projecte 
amb una mica d’incògnita o fins i tot de recel. 

I els estudiants, que n’opinem? L’opinió dels 
estudiants està canalitzada oficialment pel 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) i com a col·lectiu estudiantil impli-
cat en el desenvolupament de la nostra for-
mació i futura professió tenim cabuda dins 
d’òrgans de decisió i debat. Els estudiants 
ens hi vam posicionar en contra l’abril de 
2013 després de les perspectives finalistes 
del projecte i de la insatisfacció de totes les 
demandes. Com a expresident del CEEM he 

pogut viure aquest descontentament ge-
neralitzat dels estudiants pel projecte de la 
troncalitat, per aquesta falta de concreció, de 
transparència, de terminis i per la incertesa 
que aquesta provoca. Però també he vist que 
sota el paraigua de la “no troncalitat” estudi-
antil, s’agrupen moltes maneres de pensar i 
opinions que analitzades són ben diferents.

Personalment, difereixo bastant de l’opinió 
del gran gruix estudiantil. Defenso profun-
dament la millora del sistema de formació 
especialitzada que tenim al nostre estat que, 
comparat amb altres sistemes a l’estranger, 
està força obsolet. Necessitem una definició 
de criteris docents i de sistemes d’avaluació 
moderns, de mecanismes que assegurin una 
bona formació, etc. I per què no, també una 
formació mèdica més àmplia a la base, ja que 
per molt especialistes que siguem, no deixa-
rem de ser metges.

Considero que el Ministeri no ha estat gaire 
encertat en alguns aspectes, que ha privat de 
molta informació la societat mèdica i estudi-
antil, informació que en el meu punt de vista 
hauria calmat els ànims, informació com la 
durada de la formació, esborranys de plans 
docents, etc., però que en tot cas sí que ha 
estat obert al diàleg i a la negociació.

No obstant això, aquest canvi no està exempt 
de problemes i perills. Els estudiants hem es-

Enric Lázaro 
Fontanet, 

estudiant de 6è de 
Medicina a Bellvitge 

tat protagonistes en primera persona d’un 
canvi de model educatiu universitari amb 
pressupost zero, fins i tot negatiu, recursos 
molt limitats i inadequats i amb uns profes-
sionals docents sense la formació necessària. 
El resultat ha estat el que es pot imaginar: 
una posada en marxa costosa, llarga, dura, 
on tant estudiants com professors n’hem pa-
tit les conseqüències. Hem de posar tots els 
mecanismes necessaris per poder implantar 
una troncalitat amb les condicions de quali-
tat i amb recursos necessaris. Si no, serà un 
fracàs.

En una síntesi ràpida i, en conclusió, crec 
que, malgrat la falta d’informació i els perills 
d’una mala implantació de la troncalitat, els 
estudiants hem de ser valents i apostar per 
la novetat i la millora i no centrar-nos tant en 
la idea immobilista de conservar el sistema 
actual. Però, amb unes garanties: la qualitat 
mai s’ha de posar en perill per una falta de re-
cursos o per voler accelerar la implantació del 
projecte, això són línies vermelles que al meu 
parer no es poden creuar.

I, si hem demostrat ser un col·lectiu molt 
unit organitzant manifestacions de milers 
d’estudiants, per què no treballar per posar 
en marxa un nou sistema que ens formi mi-
llor i més rigorosament com a especialistes? 
Confio que els estudiants tinguem visió i 
siguem valents per apostar per la millora. 

Tema de debat
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Ramon Pujol,  
director del 
Departament de 
Ciències Clíniques de la 
Facultat de Medicina 
de la Universitat de 
Barcelona

O
nze anys després de la publica-
ció de la Llei d’Ordenació de les 
Professions Sanitàries (LOPS), 
es promulga el Reial Decret so-
bre Troncalitat (639/2014, BOE 

6 d’agost 2014), que es tracta d’una part nu-
clear de la LOPS.

La valoració en la intenció global del decret 
és positiva en el sentit que pretén apro-
ximar la formació dels professionals a les 
necessitats poblacionals del moment. Ho 
explicita mitjançant tres eixos: la creació de 
cinc troncs comuns (Mèdic, Quirúrgic, La-
boratori, Imatge Clínica, Psiquiatria), la de-
finició de mecanismes de reespecialització 
i l’aprovació de noves àrees de subespecia-
lització anomenades àrees de capacitació 
específica (ACE). Les ACE aprovades son: 
Malalties Infeccioses, Hepatologia avança-
da, Neonatologia i Urgències i Emergències. 
Uns objectius adequats que han generat 
un llarg debat en diferents comissions i que 
han donat lloc, finalment, al document.        

La troncalitat ben aplicada ha d’afavorir una 
millora en la formació bàsica (generalista) 
dels futurs especialistes. Els indubtables 
avantatges de l’especialització mèdica en les 
darreres dècades ha tingut un efecte afebli-
dor de les competències generals bàsiques 
de les especialitats més tecnificades i corregir 
aquesta tendència és un dels principals ob-

jectius del decret. La definició de les compe-
tències transversals comunes per diferents 
troncs és un altre encert del decret. Algunes 
queixes per l’escurçament del temps de for-
mació especialitzada provinents de diverses 
especialitats s’haurien pogut pal·liar conside-
rant el darrer any de la formació de grau com 
el primer del tronc; aquesta és una assignatu-
ra pendent per les institucions promotores.

La reespecialització dins el mateix tronc ha 
de ser un mecanisme pel qual els sistemes 
sanitaris han de poder adequar les necessi-
tats d’especialistes segons la població corres-
ponent i alhora satisfer els desitjos d’alguns 
metges que ara no poden reorientar la seva 
trajectòria professional per la rigidesa del sis-
tema d’especialització existent al nostre país.

Les ACE, per la seva part, han de permetre 
reconèixer l’expertesa d’alguns especialistes 
que han tingut, prèviament, una formació 
especialitzada complerta.

A l’hora de trobar punts febles al decret, cal 
destacar la complexitat en l’enunciat de la 
nova estructura, que defineix un seguit de 
canvis en les unitats docents, comissions 
de docència, funcions dels tutors, sistemes 
d’avaluació, organismes de coordinació, 
etc., que dibuixa un panorama administratiu 
enteranyinat i poc concret que, en qualse-
vol cas, requerirà molt temps per aplicar-lo. 

“ La valoració en la intenció 
global del decret és positiva 
en el sentit que pretén 
aproximar la formació dels 
professionals a les necessitats 
poblacionals del moment”

També hagués estat interessant fer alguna 
menció a la situació a Europa, especialment 
pel que fa al desenvolupament de la tronca-
litat als països que tenen anys d’experiència. 
Aquest no és un punt menor, atès que la si-
tuació a Europa no és paral·lela a la dels EUA, 
que va ser on es va basar el sistema MIR al 
començament.

L’existència d’especialitats que no entraran 
a la troncalitat no és, tampoc, una bona no-
tícia. Es farà difícil explicar, a qui ho miri des 
de fora, les raons perquè alguns especialis-
tes hauran tingut una formació bàsica en el 
postgrau i altres no.

En resum aquest decret vol reconduir l’orga-
nització de la formació sanitària postgradu-
ada amb un plantejament global correcte, 
però que requerirà una implicació més in-
tensa d’aquells que hauran de ser els seus 
protagonistes, que són els mateixos profes-
sionals. 
   

Què en penses tu? 
Volem saber la teva opinió.  
Escriu un comentari al blog  
del Col·legi.
debat.comb.cat

Tema de debat
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La qüestió

?Com pot afectar a la formació especialitzada  
la implantació en els centres del nou decret  
de troncalitat

Albert Casasa,  
metge de família de 
l’EAP Sardenya

La troncalitat aporta 
un canvi d’orientació 
positiu com a visió 
més holística de la 
medicina. Respon 
a la lògica de 
començar per allò 
més polivalent i 
generalista dotant 
el futur especialista 
d’una base 
competencial més 
ampla per resoldre 
problemes de salut 
de les persones. És 
una oportunitat per 
a la medicina de 
família: pot aportar 
molt perquè es tracta 
d’una especialitat de 
naturalesa troncal. 
Farà falta un nombre 
gran de tutors que 
l’atenció primària 
pot aportar. El decret 
fa entreveure un 
embolic burocràtic 
en l’organització de 
les unitats docents 
amb el perill de 
convertir estructures 
actuals en troncals 
sense canviar de 
model.

Gemma Férriz, 
coordinadora  
docent de l’EAP 
Sagrada  
Família

La troncalitat 
permet adquirir 
competències 
comunes a diverses 
especialitats 
mèdiques. Com a 
metges de família, 
això ens és ben 
conegut: la nostra 
és la més troncal 
de les especialitats. 
Tanmateix, la 
implementació  
implicarà  canvis en 
la docència, i caldrà 
adaptar tant els 
programes formatius 
com les estructures 
docents. Els reptes 
que se’ns plantegen 
són tres: definir les 
noves estructures 
en unitats docents, 
l’acreditació de més 
centres docents on 
hauran de conviure 
residents troncals 
i d’especialitat i, a 
l’últim, redissenyar 
la figura del tutor 
troncal. 

Francesca Pons,  
directora de 
Docència de 
l’Hospital Clínic

Durant el període 
de formació 
troncal (d’uns dos 
anys de durada), 
tots els residents 
d’un mateix 
tronc adquiriran 
les mateixes 
competències i, 
un cop finalitzat, 
s’escollirà 
l’especialitat i 
centre en el qual 
es realitzarà la 
formació específica. 
Això implicarà un 
canvi important 
per als centres 
docents, pel que fa 
a l’organització de 
la formació, i també 
per als residents, 
ja que fins que no 
finalitzi el període 
troncal no se sabrà 
quina serà finalment 
l’especialitat que 
cursarà ni el centre 
en el qual finalitzarà 
la seva formació. 

Maria José 
Cerqueira,  
directora de Docència 
de l’Hospital Vall 
d’Hebron

El nou decret obliga 
a fer canvis que 
afectaran no sols 
la docència, sinó 
també l’organització 
assistencial. Els 
residents troncals 
no estaran integrats 
a cap servei i 
poden marxar a 
fer l’especialitat 
a un altre centre. 
Els residents 
d’especialitat (R3 
actuals) poden 
arribar de nou i 
necessitaran temps 
per adaptar-s’hi. En 
conjunt, disminuirà la 
capacitat resolutiva 
dels residents i 
augmentarà la 
càrrega docent del 
personal. Però és la 
gran oportunitat de 
millorar una formació 
d’especialistes que ja 
és molt bona. Caldrà 
revisar l’estructura 
actual, però podrem 
oferir, si ho fem bé, 
un millor servei als 
ciutadans.

Anna Boada,  
R2 de medicina física 
i rehabilitació de 
l’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa

La troncalitat neix 
de la necessitat de 
formar metges més 
ambivalents i no tan 
classificats en una 
especialitat. Aquest 
nou enfocament 
permetria adaptar 
el col·lectiu a les 
necessitats de cada 
moment, alhora que 
promouria l’ocupació; 
però no és gratuït. 
Per encabir-hi els 
troncs cal remoure 
els programes de 
formació i això 
comportaria un 
augment de la 
durada i afavoriria 
l’allargament de les 
condicions laborals 
precàries dels 
metges residents. 
Així doncs, des del 
meu humil punt de 
vista, la troncalitat 
aporta propostes 
interessants, però 
no té en compte 
aspectes claus per 
al resident a l’hora 
d’executar-la.

José Marcial 
Villamor,  
anestesiòleg i membre 
de la comissió de 
Docència de l’Hospital 
de Sant Pau

El decret de 
troncalitat, tot i 
presentar aspectes 
positius, suposarà 
un escurçament del 
període de formació 
especialitzada que 
pot comportar 
dèficits. Això és 
conseqüència de 
la implantació d’un 
període inicial troncal 
comú de dos anys de 
durada, que sembla 
dissenyat per corregir 
les mancances de la 
formació universitària. 
Una millora en 
aquesta permetria 
reduir el període 
troncal. En cas 
contrari s’hauria de 
perllongar la durada 
de la residència i 
la formació es faria 
massa llarga. A 
més, ha estat poc 
consensuat amb els 
professionals que són 
els que més coneixen 
les seves necessitats 
formatives.
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Professió

P
er tercer any consecutiu, els met-
ges de sociosanitari organitzen 
una jornada per debatre temes 
d’interès per al sector. L’edició 
d’aquest any ha anat entorn del 

pacient MACA (Model d’Atenció a la Croni-
citat Avançada) i la seva identificació.

S’ha fet una taula rodona amb professio-
nals de diferents àmbits assistencials que 
han aportat les seves experiències.

Carles Blay, responsable operatiu del 
Programa de prevenció i atenció a la cro-
nicitat, i director adjunt de la Càtedra de 
cures pal·liatives de la UVic, ha donat el 
punt de vista mes tècnic. Ha fet una expo-
sició de l’evolució i l’augment de persones 
amb malalties cròniques i edat avançada 
al nostre país; persones que tenen neces-
sitats complexes que els professionals as-
sistencials hem d’atendre de la millor ma-
nera possible. 

rosa Monteserin, metgessa de família. 
EAP Sardenya de Barcelona, ens ha donat 
el punt de vista dels metges d’AP i ens ha 
introduït els molts dubtes que han tingut 
inicialment, sobretot pel que fa a la labo-

riositat d’elaboració del PIIC  (Pla Indivi-
dual Interdisciplinari Compartit). Aquest 
Pla és una eina que serveix per plasmar la 
voluntat i el nivell d’intervenció desitjat 
de la persona en situació de malaltia 
avançada davant una eventual descom-
pensació. 

Marta Chandre, directora tècnica dels 
Equips d’Atenció Residencial (EAR) Grup 
Mutuam, ha presentat la implementació 
d’aquests equips en el territori amb segui-
ment 3x12x365 dies amb atenció integral 
als usuaris que viuen en residències. 

Mireia Puig, directora d’unitat d’urgènci-
es generals i coordinació de trasplanta-
ments de l’Hospital de Sant Pau, ha apor-
tat la seva experiència i el seu punt de 
vista de l’actuació en un servei d’UCIES 
davant la descompensació aguda d’un pa-
cient MACA. Ha referit que, per un servei 
d’urgències on les decisions han de ser ra-
pides i sovint amb poc coneixement del 
pacient, qualsevol ajut que els puguem 
donar en referència a la situació del pa-
cient i voluntats i qualsevol etiqueta que 
hi posi l’equip habitual que tracta el pa-
cient els ajuda en l’abordatge inicial. 

debat sobre el model d’atenció a la cronicitat avançada  
en els diferents àmbits assistencials

Benito Fontecha, cap del Servei de Geria-
tria i Cures Pal·liatives del Consorci Sanitari 
Integral, Hospitalet de Llobregat, ha aportat 
el punt de vista dels serveis sociosanitaris 
en l’abordatge del pacient MACA i la neces-
sitat d’abordatge poblacional, territorial i 
comunitari. La necessitat en aquests pa-
cients de l’avaluació geriàtrica integral que 
ha d’anar mes enllà de l’individu, tenint en 
compte l’entorn, els contactes amb el siste-
ma sanitari, els ingressos... ha fet una explo-
ració en les dimensions de la complexitat i 
la dificultat en la presa de decisions. 

Xavier Busquet, metge de PADES Grano-
llers-ICS-, màster en bioètica, que ha parlat 
des de la vessant ètica i la voluntat del ma-
lalt. Ha tractat les dimensions de la malaltia 
en la seva vessant de conjunt que com-
prèn: símptomes + malaltia + vivències, 
que fan que el maneig sigui mes complex 
que el simple tractament farmacològic. 

Dolors Quera, 
presidenta de la Secció de 
Metges de Sociosanitari

Més informació: 
www.comb.cat
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Dossier

Al gener de 2013, el Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya va assumir la gestió 
de l’acreditació de la formació mèdica.

Què és l’acreditació de la formació? És el
reconeixement formal de les activitats for-
matives que compleixen els criteris de qua-
litat. Aquest és un indicador orientador, 
tant per als professionals com per als ser-
veis de salut amb finalitats diferents, però 
amb un mateix objectiu: donar i tenir ga-
ranties de qualitat en la formació que es 
planifica i es desenvolupa.

Qui la pot sol·licitar? Els centres i institu-
cions, tant públics com privats, així com 
treballadors autònoms, els estatuts dels 
quals incloguin com a finalitat la formació 
com a activitat principal.

Qui nO la pot sol·licitar? Les persones fí-
siques, laboratoris, entitats comercials i de 
productes sanitaris o relacionats.

Què s’acredita? Cursos, seminaris, tallers, 
jornades, congressos, reunions científi-
ques, estades, sessions clíniques progra-
mades, cursos a distància basats en noves 
tecnologies o en materials educatius... 

Què nO s’acredita? Les activitats de for-
mació reglada com diplomes universitaris, 
postgraus, màsters, doctorats i similars, 
que són activitats formatives de l’àmbit i 
competència universitària. Pel que fa a les 
matèries NO acreditables, són aquelles que 
no reverteixen directament en el pacient i 
les matèries de coneixement no accepta-
des per la comunitat científica.

el fet de pagar les taxes em garanteix 
que estarà acreditada? No. El sistema 
d’acreditació del Consell, a diferència d’al-
tres, és un sistema qualitatiu; això vol dir 
que en el càlcul dels crèdits que s’atorguen 
a una activitat s’hi tenen en compte tant 
les hores docents com el disseny de la pla-
nificació i el perfil pedagògic.

Per qui és vàlida l’acreditació? Per als 
professionals de la salut.

Quant pot trigar tot el procés? El procés 
de valoració d’una sol·licitud d’acreditació 
pot durar entre un i dos mesos, depenent 
dels aspectes esmenables que s’hi hagin 
detectat. Es recomana enviar la sol·licitud  
amb un mínim de dos mesos d’antelació 
per obtenir el resultat abans. 

el Servei d’acreditació de la
Formació Mèdica Continuada (SaFMC)

Què haig de fer si vull acreditar una activitat?

1

2 3

L’organitzador

Formulari  
de sol·licitud

http://www.ccfcps.cat

Secretaria del  

SAFMC Comprovacions
Valoració

L’organitzador 
té 10 dies per 
donar-hi resposta  

 

La sol.licitud 
no s’adequa amb 

allò sol·licitat

5 6

7

Valoració
Tres avaluadors 

externs

Validació de  
les puntuacions  

Consell Tècnic  
de Medicina 

Resolució 
Departament de Salut  

de la Generalitat

SAFMC

54
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Activitat col·legial

Presentació del 
programa de formació 
2014-2015
Com cada inici de curs, s’ha presentat 
l’oferta formativa del Centre d’Estudis 
Col·legials. Aquest any, el Programa de 
Formació per al desenvolupament 
professional continu del metge i del 
professional sanitari inclou més de  
80 cursos, dels quals 8 són màsters en 
col·laboració amb diverses universitats, 
com la Universitat de Barcelona o la 
Universitat Autònoma. Entre les novetats 
d’aquest any podem destacar el Màster 
en nutrició i dietètica o el curs de Gestió 
de l’estrès laboral i desenvolupament  
de la resiliència.

En el mateix acte, que va comptar amb la 
presència d’Elvira Bisbe, vicepresidenta 
primera del COMB, i Alex Ramos, director 
del Centre d’Estudis Col·legials, es va fer 
entrega dels diplomes als alumnes del 
curs 2013/2014. 

exposició “Càritas.  
un nO per a ningú,  
70 anys”
El vestíbul del Col·legi ha acollit durant  
el mes de juliol l’exposició Càritas. Un NO 
per a ningú, 70 anys en la que s’explica la 
història de l’entitat tot fent un recorregut 
pels diversos programes que realitza. 

L’acció social de Càritas, que s’ha 
multiplicat des de l’inici de la crisi, és 
molt diversa: des del programa bàsic 
d’acollida i acompanyament fins a 
l’ajuda a la vellesa, passant per formació 
i orientació sociolaboral i suport en la 
salut mental. L’objectiu de la mostra  
s’ha basat en la conscienciació de les 
persones sobre la importància de vetllar 
per la dignitat, la justícia social i la 
solidaritat.

Aquesta exposició és la primera acció 
conjunta fruit de l’acord signat entre el 
COMB i Cáritas Diocesana de Barcelona 
a través del programa “Entitats amb cor”,  
per promoure entre col·legiats, clients i 
treballadors el coneixement de la 
realitat social i de les accions que duu a 
terme aquesta entitat. 

el món professional 
reivindica el dret a 
decidir
Amb el lema “El món professional pel 
dret a decidir”, representants d’un 
centenar de col·legis i associacions 
professionals catalanes han 
demostrat el seu compromís amb 
l’exercici del dret a decidir en un acte 
celebrat a la Universitat de Barcelona. 
L’esdeveniment, al que ha assistit 
Elvira Bisbe, vicepresidenta primera 
del COMB, ha comptat amb una 
delegació de l’Associació 
Intercol·legial, que representa la 
majoria de col·legis professionals del 
país i acull uns 200.000 col·legiats.

Muriel Casals, presidenta d’Òmnium 
Cultural, impulsora de la campanya 
“Un país normal” ha obert la trobada 
afirmant que “tenim dret a decidir i el 
millor que podem fer per a la llengua i 
la cultura catalanes i la construcció del 
futur del nostre país és votar el proper 
9N”. Aquest acte se suma a anteriors 
actes sectorials amb l’esperit de 
demostrar l’amplitud dels suports  
pel dret a decidir.

Més informació: 
www.cec.comb.cat
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Jornada Puigcerdà 2014
el lideratge i la participació  
dels metges en la gestió dels centres

Més informació: 
www.comb.cat

Francesc Armengol, president d’AUCer;  
Josep M. Garrell, rector de la URL; Albert Piñeira, 
alcalde de Puigcerdà, i Jaume Padrós, president 
del COMB, en la XIV Jornada d’Estiu de la Professió 
Mèdica. Assistents a l’acte.
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M
és de 100 professionals van 
debatre sobre els beneficis 
per al sistema sanitari de la 
participació dels metges 
en la gestió dels centres en 

el marc de la XIV Jornada d’Estiu de la Pro-
fessió Mèdica celebrada a Puigcerdà.

En la sessió acadèmica organitzada con-
juntament pel Col·legi de Metges de Bar-
celona (COMB), la Universitat d’Estiu Ra-
mon Llull i l’Associació Universitària de la 
Cerdanya (AUCer), els ponents van refle-
xionar sobre la conveniència de professio-
nalitzar el treball dels metges en la gestió 
clínica i el paper que aquesta hauria de 
tenir durant la formació universitària. 
També es van donar a conèixer diverses 
experiències de lideratge mèdic en la ges-
tió que fomenten el compromís, l’autono-
mia i la responsabilitat, i que poden oferir 
solucions.

En les tres taules rodones els experts van 
plantejar diverses qüestions sobre la ges-
tió clínica. Es va plantejar si es necessària 
la dedicació exclusiva durant tota la carre-
ra professional del gestor, si el paper del 
facultatiu en la gestió ha de ser temporal 
per tal de retornar posteriorment a la 
pràctica clínica i, en aquest cas, com solu-
cionar les dificultats d’adaptació que po-
dria comportar-li. També es va analitzar 
qui escull el director mèdic, si representa 
els metges o la gerència, i qui pot ser di-
rector mèdic.

Durant la Jornada també es va incidir so-
bre les necessàries aliances entre profes-
sionals i entre els centres, unint el conei-
xement i l’expertesa dels metges en 
diferents centres per tal que repercuteixi 
directament sobre un millor servei als pa-
cients. 

el perfil del director mèdic
En l’anàlisi que es va fer del paper de la 
direcció mèdica en els centres, figura clau 
que representa el lideratge clínic, es va 
definir el seu perfil. Aquest ha de ser un 
metge de prestigi, reconegut entre els 

companys, escollit amb consens pels met-
ges i la gerència, que ha de continuar fent 
tasques assistencials en la mesura del que 
sigui possible, i que ha d’alinear els objec-
tius assistencials i professionals amb els 
de la institució.

Jaume Padrós, president del COMB, va 
ressaltar en la seva intervenció que “un 
dels objectius prioritaris de la Junta de 
Govern del COMB és impulsar i recuperar 
el lideratge mèdic a diferents nivells de 
les institucions i organitzacions sanitàries, 
ja que hi ha prou evidència que com més 

gran és la implicació dels metges, millors 
resultats hi ha, tant en temes d’eficiència i 
qualitat, com de satisfacció i realització 
per als professionals”. Aquest compromís 
d’implicació per part dels metges, segons 
Padrós, “està demostrant que reverteix en 
un millor servei al ciutadà”.

Les taules de debat van ser moderades per 
Miquel Vilardell, expresident del COMB; El-
vira Bisbe, vicepresidenta 1a del COMB, i 
Antoni Trilla, vocal del COMB. A continua-
ció, reproduïm apunts de les aportacions 
dels ponents de la jornada. 

# taula 1 sobre Gestió clínica: el temps de les aliances

Montse Carrera, de l’Hospital de Puigcerdà
“És el temps de les aliances i, si disposem d’un model eficie t, àgil per als 
pacients i gratifi ant per als professionals en lloc de plantejar-nos un canvi 
hauríem d’exportar-lo a territoris de característiques similars.”

Pere torner, de l’Hospital Parc Taulí  
Va aportar una fórmula que va nomenar “IVA” en què “el creixement 
professional és igual a les Idees més els Valors, multiplicat per les Actituds,  
i el resultat s’ha de sumar a la competència i al treball en equip.”

Xavier Mate, de l’IDC Hospital Sagrat Cor, Clínica Vallès de Sabadell i Hospital 
General de Catalunya
“Tenint un gran sistema sanitari, una gran qualitat assistencial, una xarxa 
(SISCAT) amb dispersió de proveïdors, separació entre compra i provisió... 
Realment ‘només per una crisi’ volem trencar i perdre la iniciativa quan 
altres fan el que nosaltres ja fèiem o sumar i enfortir el sistema per fer-lo 
sostenible en el temps.”

Marco Inzitari, del Parc Sanitari Pere Virgili 
“La gestió assistencial integrada, tant entre nivells assistencials com entre 
serveis de salut i socials, ha demostrat benefic s per a persones grans amb 
necessitats complexes.”

Josep M. Padrosa, del Servei Català de la Salut 
“La pressió de la demanda i les limitacions pel que fa als recursos exigeixen 
que el nostre sistema sanitari sigui més resolutiu, especialment en els 
nivells d’atenció més pròxims als pacients, tot maximitzant el valor afegit 
de l’atenció més complexa o especialitzada.”
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# taula 3 sobre el paper de lideratge  
de la direcció mèdica en la gestió clínica

rafael ruiz, de CAPSE
“Juntament amb un lideratge clínic, cal la implicació dels professionals”, 
“El projecte GAPI consisteix en l’horitzontalització de la gestió, la 
participació de tots els professionals en l’organització, l’assumpció de 
riscos i la repercussió dels benefic s.”

Josep M. Puig, de l’Hospital del Mar
“El malestar evident dels metges ha posat en evidència un confli te que va 
més enllà d’un problema salarial i que té probablement els seus orígens en 
els canvis que ha sofert la professió en les últimes dècades i el trànsit de 
professional liberal a assalariat.”

Gemma Craywinckel, de l’Hospital de Sant Pau
“La direcció mèdica és una figura ue ha d’alinear els interessos de la 
institució i el dels professionals, que no sempre són coincidents.”

Miquel Pons, de l’Hospital Sant Joan de Déu
“La direcció mèdica té un paper essencial en l’impuls de la gestió clínica 
amb criteris organitzatius, criteris econòmics i criteris professionals i les 
decisions han d’aportar valor afegit al pacient.”

vicenç Martínez, de l’IAS-ICS territorial Girona
“Molts encara estem centrats en els professionals i hem de fer un canvi de 
xip i de veritat estar centrats en el malalt.” 

# taula 2 sobre lideratge 
mèdic en la gestió i les 
experiències que poden 
oferir solucions

Sílvia narejos, de l’EBA Centelles 
“L’autogestió contribueix a 
l’autoresponsabilització dels 
professionals” i “gestionar, buscar 
l’eficiè cia, la millora constant 
i assumir el risc són propis del 
model EBA.”

Isabel Martínez, de l’UGAP Castellar 
del Vallès (ICS) 
“Cal fer xarxa, fer comunitat, 
establir complicitats, líder 
emocional i afectiu: constructor 
de grups, promoure la interacció 
i resolució de problemes i no 
promoure el confli te però no 
evitar-lo (el consens fàcil és 
perillós).”

Àngels escorsell, de l’Hospital Clínic 
“Hem de perdre la por a 
participar i a les represàlies, és 
l’hora que ens impliquem en la 
gestió i el govern dels centres.”

Manel Matas, de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron 
“Al llarg dels meus anys d’exercici 
he constatat que la distància 
entre els equips directius i els 
professionals assistencials en 
general és molt gran.”

Candela Calle, de l’Institut Català 
d’Oncologia 
“Cal fer un pas cap endavant, 
descentralitzar i horitzontalitzar, 
garantir l’atenció integral al 
pacient, millorar l’efi àcia, 
l’eficiè cia i la qualitat i facilitar la 
implicació i coresponsabilització 
dels professionals.”

Taula presentació

#Taula 2

#Taula 1

#Taula 3



3-4 anys

2 mesos

4 mesos

6 mesos

12 mesos

15 mesos

6 anys

14, 40 i 65 anys

A partir de 60 anys

18 mesos

11-12 anys

Tètanus i la difteria de tipus adult (5) 

Diftèria, Tètanus, Tos ferina acel·lular + Antipoliomielítica inactivada + Hepatitis B 
+ Haemophilus in˜uenzae  tipus b + Antimeningocòccica C conjugada (1)

Diftèria, Tètanus, Tos ferina acel·lular + Antipoliomielítica inactivada
+ Hepatitis B + Haemophilus in˜uenzae  tipus b

Diftèria, Tètanus, Tos ferina acel·lular + Antipoliomielítica inactivada + Hepatitis B 
+ Haemophilus in˜uenzae  tipus b + Antimeningocòccica C conjugada (1)

Xarampió, Rubèola, Parotiditis + Hepatitis A (2)  

Xarampió, Rubèola, Parotiditis (1) 

Antimeningocòccica C conjugada (1)

Grip + Antipneumocòccica 23-valent 

Diftèria, Tètanus, Tos ferina acel·lular + Antipoliomielítica inactivada 
+ Haemophilus in˜uenzae  tipus b

Diftèria, Tètanus, Tos ferina acel·lular (o de càrrega reduïda) + Hepatitis A (2)

Hepatitis A (2) + Varicel·la (dues dosis)(3)
+ Virus del papil·loma humà (4) + Antimeningocòccica C conjugada (1) 

Informació col·legial

C
om cada any, els aspirants a la 
formació mèdica especialitza-
da s’han d’enfrontar a l’examen 
MIR. Aquesta prova, que cons-
ta de 225 preguntes de respos-

ta múltiple, és el pas que tots els estudiants 
de medicina han de fer per poder accedir a 
l’especialitat a la qual es vulguin dedicar 
professionalment.

Per a aquest curs 2014-2015, el Ministeri de 
Sanitat ha establert com a data per fer la 
prova el dissabte 31 de gener de 2015. To-
tes les persones interessades han d’ins-
criure’s entre el 24 de setembre i el 3 
d’octubre en la mateixa pàgina web del 
Ministeri i han d’aportar la documentació 
que se’ls requereix.

Els resultats definitius es publicaran el 24 
de març de 2015 i tots aquells que hagin 
aprovat hauran d’anar el dia 9 d’abril de 
2015 a la seu del Ministeri de Sanitat per 
escollir la seva plaça. L’ocupació de l’es-
mentada plaça s’haurà de fer entre el 20 i 
el 21 de maig de 2015.

L’accés a la formació mèdica especialitzada 
és un moment decisiu per als joves met-
ges. Per això, des de la Secció Col·legial de 
Metges MIR i Metges Joves del COMB s’or-
ganitzen les Jornades Orientació MIR, que 
ja sumen tres edicions.

La trobada té com a objectiu resoldre els 
dubtes i les preocupacions dels futurs resi-
dents. 

Examen MIr 2014-2015

Més informació: 
www.comb.cat

nou calendari de  
vacunacions sistemàtiques
La Generalitat de Catalunya actualitza el 
calendari de vacunacions sistemàtiques 
a Catalunya en el qual s’han produït 
canvis en les recomanacions d’algunes 
de les vacunacions incloses al calendari 
actual a través del Decret 95/2014  
de l’1 de juliol. 

(1)  En el primer any de vida se n’han d’administrar una 
o dues dosis segons la fitxa tècnica del producte 
utilitzat. 

(2)  Se n’ha d’administrar una dosi el primer any de vida 
i una dosi als 6 anys. S’ha de mantenir la vacunació 
als 11-12 anys fins a l’arribada de les cohorts 
vacunades amb dues dosis.

(3)  Només en el cas dels infants susceptibles de patir 
la malaltia.

(4)  Només en el cas de les noies. Cal administrar-
ne dues o tres dosis segons la fitxa tècnica del 
producte.

(5)  Des del gener de 2014 es recomana vacunar les 
embarassades entre la setmana 27 i la 36 de la 
gestació amb la dTpa (vacuna contra la diftèria, el 
tètanus i la tos ferina acel·lular de càrrega reduïda), 
i aquesta vacunació s’ha de comptar igual que la Td 
(vacuna contra el tètanus i la difteria de tipus adult) 
a efectes de pauta.
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona 
(COMB) ha donat a conèixer, a tra-
vés del web col·legial, el seu Infor-
me Anual 2013. La publicació, que 
s’edita anualment i que enguany 

ha arribat a la seva 22a edició, reflecteix de-
talladament les activitats de la corporació i 
de les empreses del Grup MED durant el 
passat any. 

L’Informe Anual aborda la crisi econòmica i 
les seves repercussions al sector sanitari 
amb diversos articles: un pacte polític per 
preservar la universalitat i l’equitat del siste-
ma sanitari; les mesures de suport i assesso-
rament jurídic i laboral que ofereix el COMB 
als seus col·legiats, i les accions i preven-
cions del Col·legi davant els problemes dels 
metges. A més s’analitza l’activitat del Ser-
vei d’Ocupació del COMB i el paper de la 
corporació davant les entitats d’asseguran-
ces sanitàries. Per cloure aquest apartat, es 
parla del consens en la política sanitària i el 
Pacte Nacional de Salut. 

debat sobre la professió
Pel que fa al debat sobre la professió, s’abor-
da la situació professional de la dona metge 
a Catalunya, i es tracten temes com el des-
envolupament professional dels metges jo-
ves, l’efecte de les retallades als hospitals i 
als centres d’atenció primària del sistema 
públic de salut, les relacions del COMB amb 
l’OMC i les propostes de la Jornada de la 
Professió Mèdica de Puigcerdà. 

L’Informe Anual del COMB també dedica 
espai a les activitats formatives del Centre 

d’Estudis Col·legials i el servei d’Acreditació 
de la Formació Mèdica Continuada; l’activi-
tat de la Comissió de Deontologia; els Pro-
grames sobre la Salut del Metge (PAIMM i 
Metges x Metges) i el Programa de Protec-
ció Social (PPS). 

La innovació i tecnologia al COMB es ve-
uen reflectides en temes com les noves ei-
nes de comunicació col·legial envers els 
metges i la societat (especialment el web i 
la nova Revista COMB), l’activitat de la Sec-
ció Col·legial de Metges e-Salut i el Progra-
ma Metge Emprenedor. 

La Junta de Govern informa en aquesta pu-
blicació, així mateix, de les tres sessions de 
l’Assemblea de Compromissaris que van 
tenir lloc el 2013 i de l’aprovació del codi 
de bon govern corporatiu per a les empre-
ses del Grup MED. 

L’Informe Anual 2013 tracta també aspec-
tes relacionats amb professió, cultura i so-
cietat: els Premis a l’Excel·lència Professio-
nal, els actes de l’Àrea Sociocultural, la 
celebració de l’“Any Dra. Dolors Aleu i Rie-
ra”, l’Àrea de Cooperació, el web Galeria de 
Metges Catalans i les activitats de la Secció 
Col·legials de Metges Jubilats. 

dades destacades 
La demografia col·legial de l’any 2013 des-
taca tres grans fenòmens: la confirmació 
de la inflexió a la baixa en el nombre de 
metges estrangers, la prevista onada de ju-
bilacions en els pròxims anys i el progres-
siu procés de feminització de la professió.

Informe anual 2013 
Accions del COMB davant  
els problemes dels metges

Més informació: 
informeanual.comb.cat



Informe anual 2013 
Accions del COMB davant  
els problemes dels metges

L’informe sobre l’activitat del Servei de 
Responsabilitat Professional reflecteix que 
hi ha un lleu increment en el nombre de 
les reclamacions presentades contra els 
metges. Tanmateix, es manté la tendència 
a la baixa de les reclamacions penals, i se-
gueix la tendència en augment de les re-
clamacions extrajudicials. El percentatge 
de procediments en què s’estableix que 
ha existit responsabilitat per part del met-
ge continua sent molt baix, i és especial-
ment baix en els procediments judicials. 

El balanç de la tresoreria col·legial de l’any 
2013 presenta el net patrimonial de 4,4 
milions d’euros que mostra una sòlida sol-
vència econòmica del Col·legi, sense deu-
tes amb entitats financeres. 

I, finalment, en explicar els resultats i les 
principals activitats de les empreses que 
configuren el Grup MED, es fa un balanç 
del total d’ingressos de les empreses del 
grup i les seves aportacions al COMB i es 
mostra un creixement pel que fa al nom-
bre de clients i de nous serveis. També es 
reflecteix l’organigrama de participació de 
les societats del COMB (Grup MED Corpo-
ratiu) a data de 31 de desembre de 2013.

L’Informe Anual, el primer que s’edita sota 
el mandat de la nova Junta de Govern del 
COMB després de les eleccions del febrer 
de 2014, inclou a les primeres pàgines un 
breu suplement per presentar el nou 
equip rector de la institució i per donar a 
conèixer els eixos del programa de govern 
per als propers quatre anys. 

La Junta informa
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evolució de les noves col·legiacions (2002-2013)

Comparativa dels sinistres oberts (2007-2013)

Expedients de Zurich.*El 2009 es declara un sinistre contenciós administratiu

En percentatge

Font: Gabinet d’Estudis 
Col·legials. COMB

Àrea de Praxi i responsabilitat professional

demografia mèdica

Font: Servei de Responsabilitat Professional. 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.



Document de posició

Arran de l’avantprojecte de Llei orgànica 
per a la protecció de la vida del concebut i 
dels drets de la dona embarassada que s’ha 
donat a conèixer per part del Ministeri de 
Justícia i de la polèmica pública suscitada, 
la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona (COMB) fa públiques 
les següents consideracions i reflexions: 

1.  La interrupció de l’embaràs és una 
realitat social a la qual els poders públics 
han de poder donar una resposta 
regulada que proporcioni seguretat 
jurídica a les persones implicades.

2.  La interrupció de l’embaràs és un 
acte mèdic que s’ha de dur a terme 
en centres autoritzats, amb els 
mitjans necessaris i sota l’execució i 
supervisió de professionals mèdics, que 
acompanyen la dona en una decisió 
que li correspon a ella, sola o amb 
la seva parella, d’acord amb la seva 
consciència i els seus valors personals, 
que només pot estar condicionada pel 
seu estat de salut, el del fetus i pels 
límits legals i ètics. Seria desitjable, per 
tant, l’existència d’un marc regulador 
específic i clar, no impositiu sobre les 
consciències i que respectés la intimitat 
de la decisió de l’afectada. 

3.  És deure dels metges informar la dona 
embarassada sobre la seva salut i la del 
fetus, les possibles complicacions de 
cada cas i les expectatives possibles, 
d’una manera eficaç, veraç i objectiva, i 
sense posicionaments personals. I, si es 
donés un problema de consciència per 
part del metge, aquest haurà d’informar 
igualment sobre les alternatives 
possibles, en el benentès que s’ha de 
respectar el seu dret a objectar sobre la 

pràctica de la intervenció. Però la decisió 
només recau sobre la dona, no sobre el 
metge que l’atén, que no decideix ni pot 
ser l’únic responsable de la decisió.

4.  En condicions òptimes, la interrupció 
de l’embaràs ha de ser el darrer 
recurs i no hauria de consistir en una 
mesura contraceptiva o de planificació 
familiar. Per tant, cal posar èmfasi 
en el desenvolupament d’accions 
formatives i educatives, especialment 
sobre la població més jove, en l’àmbit 
de l’afectivitat i la sexualitat, fent més 
esforços en matèria d’educació sexual 
i facilitant l’accés als mètodes de 
contracepció disponibles de primer 
nivell. En aquest sentit, cal remarcar la 
tasca dels especialistes i, sobretot, dels 
metges de família i dels pediatres.

5.  L’accés a la interrupció de l’embaràs s’ha 
de regular amb criteris d’equitat no tan 
sols econòmics, sinó també territorials. 
Les legislacions més restrictives 
no han contribuït a reduir aquest 
problema, ans al contrari, el fan més 
complex i contradictori. D’una banda, 
perquè porten les dones afectades 
amb recursos a cercar solucions en 
països amb legislacions més obertes, 
i aboca les dones amb pocs recursos 
a pràctiques clandestines que posen 
en risc la seva salut i, eventualment, la 
seva vida. És fa necessària, doncs, una 
convergència entre les legislacions de 
països veïns amb realitats socioculturals 
afins a la nostra.

6.  No existeix al món cap llei que reguli 
la interrupció de l’embaràs que 
pugui considerar-se ideal, però és 
imprescindible que en un Estat de 

la interrupció  
de l’embaràs

El Col·legi de Metges de 
Barcelona va fer públic, 

el 16 de juliol de 2014, el 
Document de Posició de 

la Junta de Govern 
sobre la interrupció de 
l’embaràs, en el qual es 

demana un esforç de 
consens perquè la 

reforma de la llei de la 
interrupció de l’embaràs  

respecti la pluralitat de 
sensibilitats i la voluntat 

de les dones i 
convergeixi amb les 

legislacions europees.

El 23 de setembre el 
president del govern 

espanyol, Mariano Rajoy, 
va anunciar la retirada 

de l’avantprojecte de llei 
orgànica per a la 

protecció de la vida del 
concebut i dels drets de 

la dona embarassada 
després de no haver 
aconseguit trobar el 

consens suficient pe  
tirar-la endavant.
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Josep Terés, 
president de la Comissió de 
Deontologia del COMB

Coordinador del Document de Posició del 
COMB sobre la interrupció de l’embaràs

10 de juliol de 2014

dret estigui regulada. I és aquí on cal 
que tots els representants polítics 
siguin especialment receptors de les 
diferents sensibilitats existents a la 
nostra societat i defineixin un marc 
legal respectuós amb totes les creences 
i ideologies, sense criminalitzar-les 
i defugint una estratègia política 
tacticista. Un marc legal, per tant, 
poc intervencionista, ponderat i 
no impositiu, que sigui rigorós i 
explícit amb tots els supòsits que 
es puguin contemplar , per tal de 
poder atorgar seguretat jurídica a 
les dones embarassades, al fetus i als 
professionals sanitaris.

7.  La regulació de 1985 de la interrupció 
de l’embaràs, vigent fins a l’any 2010, 
va evidenciar la manca de seguretat 
jurídica tant respecte de les dones com 
dels professionals sanitaris, amb una 
interpretació interessada dels supòsits 
legals en molts casos, que fins i tot ha 
provocat la intervenció dels tribunals, 
amb procediments encara pendents 
de resolució. La no-decisió dels 
legisladors d’aquell moment d’abordar 
una “llei de terminis” va propiciar la 
inclusió d’un supòsit, sense definir cap 
termini, que en la majoria de casos 
supeditava la interrupció de l’embaràs 
a una prèvia avaluació psiquiàtrica, 
amb la consegüent medicalització de 
la decisió, devaluació de l’acte mèdic 
i menyspreu a la dignitat de les dones 
que volien avortar.

8.  L’avantprojecte donat a conèixer sembla 
voler garantir una major protecció 
del fetus i donar una major seguretat 
jurídica a la dona embarassada, però no 
dóna prou resposta a totes les situacions 

de malformació fetal greu, a banda de 
psiquiatritzar la dona embarassada 
que desitja avortar, desplaçant-la en 
la decisió i no ajudant-la a alleugerir el 
malestar emocional.

9.  Una llei que vulgui donar una resposta 
àmplia i correcta a aquesta situació 
hauria d’incloure no sols els casos de 
violació i de risc objectiu per a la vida 
de l’embarassada, sinó també tots 
els de malformació greu del fetus. I, 
sobretot, evitar que la voluntat de la 
dona estigui mediatitzada per una 
avaluació psiquiàtrica que comporta la 
inseguretat jurídica dels professionals, 
situant-los de nou al centre d’una 
decisió que no els pertoca, banalitzant 
així l’acte mèdic.

10.  Per tant, i tractant-se d’un problema 
que afecta els drets de persones i 
exigeix respecte a la pluralitat de 
sensibilitats, reclamem dels nostres 
legisladors un esforç de consens i per 
convergir amb el conjunt dels Estats 
de la Unió Europea per assolir una 
homogeneïtzació de les legislacions 
en matèria d’interrupció de l’embaràs, 
i evitar també així, entre d’altres 
objectius, el vergonyós espectacle 
migratori de dones embarassades. 

Document de posició
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Revista de premsa

el Col·legi de Metges de Barcelona 
demana que la llei de l’avortament 
respecti la voluntat de la dona
[...] Després de posicionar-se a favor 
d’una regulació de l’avortament 
que “proporcioni seguretat jurídica” 
i recordar que es tracta d’un acte 
mèdic que ha de portar-se a terme en 
centres autoritzats, amb els mitjans 
i professionals adequats, els metges 
subratllen que es tracta d’una decisió 
que correspon a la dona “sola o amb la 
seva parella, d’acord amb la  
seva consciència i els seus valors 
personals”. [...]

Efe,
16 de juliol de 2014

el Col·legi de Metges defensa que 
avortar és decisió només de la dona
El document adverteix sobre la 
inseguretat jurídica d’una llei de 
supòsits.

[...] ”Intentem que el document 
representi la veu de tots els metges 
amb el màxim respecte a totes les 
sensibilitats. Sabem que no hi ha 
cap llei d’avortament ideal, però que 
estem en contra de la psiquiatrilització 
i la infantilització que es dedueix de 
l’avantprojecte i temem que una llei 
restrictiva tingui l’efecte contrari del 
que es pretén”, explica el president dels 
metges barcelonins, Jaume Padrós. [...]

La Vanguardia,
17 de juliol de 2014

els metges alerten d’una llei 
“impositiva” per a les dones
[...] En un document, consensuat els 
últims mesos, els facultatius s’han 
pronunciat sobre la reforma que impulsa 
el ministre Alberto Ruiz-Gallardón, i 
han advertit que “les legislacions més 
restrictives no han contribuït a reduir 
aquest problema, sinó al contrari, l’han 
fet més complex i contradictori”. [...]

El Punt Avui,
17 de juliol de 2014

els metges demanen fixar-se en 
europa per canviar l’avortament
[...] L’entitat que agrupa els facultatius va 
demanar ahir en un comunicat que els 
canvis es facin fixant-se en Europa. [...]

Ara,
17 de juliol de 2014

Metges de Barcelona celebren que 
retirar la reforma de la llei és “el més 
sensat”
[...] En declaracions a Europa Press, Padrós 
ha destacat que “la gran majoria de la 
comunitat mèdica, científica i acadèmica” 
estava en contra de la proposta de 
reforma del PP, pel qual ha celebrat la 
seva retirada.

[...] ”No podia impulsar-se una llei que  
torni a posar els professionals en una 
situació de vulnerabilitat jurídica ja 
superada”, ha manifestat, i ha apostat per 
eludir els criteris ideològics en aquest 
àmbit per prioritzar els mèdics. [...]

Europa Press,
23 de setembre de 2014

el Col·legi de Metges de Barcelona veu 
la retirada de la llei de l’avortament 
com una “conseqüència lògica” per la 
manca de consens
El president del Col·legi de Metges de 
Barcelona, Jaume Padrós, ha afirmat 
aquest dimarts que la retirada de la llei de 
l’avortament és una “conseqüència lògica” 
per la manca de consens, no sols dins del 
govern espanyol i del mateix PP, sinó “de 
la societat en el seu conjunt”. [...]

ACN,
23 de setembre de 2014

Més informació: 
www.comb.cat

Informació sobre el document  
de Posició del COMB sobre la 
interrupció de l’embaràs a tv3, 8tv, 
Catalunya ràdio i aCn

324.cat, 16 de juliol de 2014

Telenotícies Migdia de TV3,  
16 de juliol de 2014

Informatiu 8TV, 16 de juliol de 2014

Catalunya migdia de Catalunya Ràdio,  
16 de juliol de 2014

Agència Catalana de Notícies,  
16 de juliol de 2014

el gran rebuig social impedeix 
l’abolició del dret a l’avortament
“La llei Gallardón infantilitzava les dones 
i tornava a psiquiatritzar un assumpte 
extremament sensible, íntim i familiar, 
com és el fet de tenir fills”, va dir Jaume 
Padrós, president del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona. “El Govern de 
Rajoy ha intentat obrir un debat que la 
societat no reclama, sobre un tema en el 
qual no hi ha conflicte i amb un projecte 
que ens feia retrocedir més de 20 anys —
va afegir Padrós. [...]

El Periódico,
24 de setembre de 2014
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La salut del metge

L
a International Conference on Physi-
cians Health: Milestones and Transi-
tions – Maintaining the Balance es 
va celebrar a Londres, del 15 al 17 
de setembre passat. Aquest con-

grés està organitzat per la British Medical 
Association, l’American Medical Association 
i la Canadian Medical Association.

El congrés dedicat a la salut dels metges ha 
volgut centrar-se, en aquesta edició, en les 
fites i situacions de canvi al llarg de les eta-
pes vitals dels metges i com els afecten, 
tant en l’àmbit personal com professional. 
S’han presentat recerques sobre l’impacte 
en la seva salut, així com en el seu exercici 
professional, i també sobre iniciatives per 
afrontar aquests canvis i sensibilitzar la 
professió sobre la necessitat de cuidar-se.

Com a exemples rellevants de comunica-
cions relacionades amb la recerca més inno-
vadora, mencionem Erica Frank, University 
of British Columbia (Canadà), que va mostrar 
algunes iniciatives on line sobre bones 
pràctiques (www.NextGenU.org i www.
ephysicianhealth.com), que van posar a dis-
posició dels professionals sanitaris materials 
de promoció de la salut que milloren la seva 
resiliència. També Debbie Cohen, Cardiff 
University, va explicar diversos estudis sobre 
la salut dels estudiants i residents, els factors 
de risc que impacten en el seu benestar du-
rant la seva formació. Finalment citarem 
Reydar Tyssen, University of Oslo, que va ex-
posar un estudi comparatiu entre les per-
cepcions de qualitat de l’atenció, l’autono-
mia professional i la satisfacció a la feina dels 
metges canadencs, noruecs i americans.

Professionals de la Fundació Galatea i de la 
Clínica Galatea hi han participat i han pre-

sentat diversos treballs. Anna Mitjans, co-
ordinadora de programes de la fundació, 
va presentar una ponència sobre l’estudi 
longitudinal que s’està duent a terme so-
bre la salut i estils de vida del resident en la 
qual es compararen els resultats de l’en-
questa basal (en la incorporació als centres 
sanitaris docents) amb els de final de pri-
mer any de residència, així com amb els 
resultats d’un estudi previ sobre la salut 
dels estudiants de medicina. M. Dolores 
Braquehais i Pilar Lusilla van presentar dos 
pòsters: un sobre les raons per viure dels 
metges i infermeres ingressats a la Clínica 

Galatea i les diferències entre els que te-
nien conductes suïcides i els que no, i un 
altre sobre la salut autopercebuda i la pre-
valença de malestar psicoemocional dels 
metges en comparació amb la població 
general de la mateixa classe social.

Conferència eaPH 2015

Pel que fa a les xarxes internacionals, els 
representants de l’European Association 
for Physician Health van aprofitar l’ocasió 
per reunir-se i avançar en el programa de 
la propera EAPH Conference que se cele-
brarà el 20 i 21 d’abril a Barcelona: Doctors’ 
Resilience. Building European Networks 
through Research and Practice. La Fundació 
Galatea és membre fundadora d’aquesta 
associació i Antoni Arteman, gerent de la 
Fundació Galatea, i Pilar Lusilla formen 
part del seu quadre directiu. Des de fa uns 
mesos la Fundació Galatea hostatja i ges-
tiona la pàgina web de l’EAPH, a través de 
la qual es pot sol·licitar ser-ne membre: 
http://eaph.eu/ i inscriure’s a l’European 
Conference del proper mes d’abril. 

Conferència internacional sobre  
la salut dels metges, a londres
L’European Association for Physician Health celebrarà 
una conferència el 20 i 21 d’abril a Barcelona sobre  
“La resiliència dels metges. Construint xarxes 
europees mitjançant la recerca i la pràctica”.

Més informació: 
www.fgalatea.org
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Seccions col·legials i juntes comarcals

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

activitats docents

Joan Janer, 
president de la Secció de 
Sinologia i Patologia MamàriaLluís Til,

president de la Secció de 
Medicina de l’Esport

Petra M. Vega,
presidenta de la Secció de 
Metges d’Estètica

Aquest proper trimestre, cap al mes de 
novembre, cal estar atents ja que farem 
un altre sessió sobre el mètode Osna. 
L’any 2015 es celebrarà el Congrés Català 
de Mama a Vilafranca del Penedès. Més 
endavant informarem detalladament del 
programa.

A finals d’any o principis del següent 
està previst que es convoquin eleccions 
a la Secció.

Medicina de l’esport

l’acreditació dels centres i serveis de medicina  
de l’esport

Metges d’estètica

documents de pràctica 
clínica dPCMeC

Metges Homeòpates

Curs d’introducció a l’homeopatia

Guillem González López,
president de la Secció  
de Metges Homeòpates

La Secció va organitzar, el dia 9 de ju-
liol, una conferència sobre la microbio-
ta intestinal i la inmunitat i el seu trac-
tament amb prebiòtics i probiòtics (va 
ser anunciada a l’agenda del COMB).

Tornem a posar en marxa el curs 
d’introducció a l’homeopatia. Aquesta 

El 22 de juliol s’ha publicat, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, el 
Decret 108/2014, pel qual s’estableix el 
procediment d’acreditació dels centres 
i serveis de medicina de l’esport que ha 
entrat en vigor el 18 d’agost. En prope-
res dates sortirà a la llum un altre de-
cret que regularà la necessitat de l’exa-
men mèdic preesportiu a Catalunya. 
L’administració, les entitats esportives, 
clubs i federacions i els metges de l’es-
port han propulsat aquesta reglamen-
tació per tal que l’activitat física, que és 
un sinònim de salut en la majoria dels 
casos, es dugui a terme amb els mínims 
riscs possibles.

L’acreditació dels centres és un pas 
previ indispensable per tal d’assegurar 
que l’atenció als nostres esportistes es 
fa dins els estàndards de qualitat espe-
rables. Per altra banda, el reconeixe-
ment de salut és una eina molt vàlida de 
cribratge que permet aconsellar l’espor-

Un dels objectius d’aquest Junta ha estat 
l’elaboració dels DPCMEC. Properament 
esperem presentar-vos el número 1 dedi-
cat a la “Mesoteràpia”.

Com sabeu, l’objectiu d’aquests Docu-
ments és l’abordatge pràctic des de l’orto-
dòxia científica i medicolegal de temes de 
Medicina Estètica i Cosmètica que puguin 
presentar certa controvèrsia. Així, mitjan-
çant el consens dels experts, s’estableixen 
les pautes per aconseguir els millors resul-
tats minimitzant els efectes adversos.

El passat juliol, el Ministeri de Sanitat 
Francès va publicar l’estudi de l’Avaluació 
dels riscos associats a la pràctica de Mesote-
ràpia Estètica, en el qual es remarquen els 
efectes adversos relacionats amb la falta 
de protocols i asèpsia. Les implicacions po-
lítiques no afecten el nostre país, però re-
flecteixen com la falta d’una bona praxi 
clínica pot tenir nefastes conseqüències 
injustificables i, sobretot, evitables.

tista quin és el tipus d’activitat més adi-
ent. També facilita la possibilitat de de-
tectar patologies silents que podrien 
posar en perill l’individu en determina-
des situacions d’estrès físic relacionat 
amb l’esport. Aquest examen mèdic 
preparticipatiu en l’esport, moltes vega-
des, és l’únic accés que tenen a profes-
sionals sanitaris alguns grups de perso-
nes que habitualment fan poc ús dels 
recursos, sobretot  els adolescents i els 
adults joves.

Finalment cal recordar que l’exerci-
ci físic és una eina molt potent de trac-
tament no farmacològic ni invasiu de 
cara a mantenir uns hàbits de vida salu-
dables, així com per lluitar contra les 
malalties cròniques des del punt de 
vista preventiu i terapèutic.

propera edició tindrà lloc entre el 2 de 
febrer i el 9 de març de 2015; l’objectiu 
d’aquest curs és poder adquirir uns co-
neixements mínims i, alhora, suficients 
per saber-ne valorar la utilitat i les prin-
cipals indicacions.

Finalment, ja tenim el calendari dels 
actes i conferències previstos per cele-
brar el 25 aniversari de la nostra Secció, 
aquest calendari el farem arribar als 
presidents de les seccions del COMB 
per tal de donar-les a conèixer.

Més informació: 
www.comb.cat
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Seccions col·legials i juntes comarcals

Dins de la branca de Ciències de la salut de 
la XLVI Universitat Catalana d’Estiu, el 20 
d’agost es va celebrar la taula rodona “La 
cooperació internacional des de Catalu-
nya”, la qual va tenir molt bona acceptació.

Aquesta jornada, va tractar temes d’in-
terès en l’àmbit de la Cooperació i la Salut 
Internacional, i va comptar amb la partici-
pació de Xavier de las Cuevas, president de 
la Secció Col·legial de Metges Coopera-
dors del COMB, amb el tema “La formació 
en medicina internacional, salut global al 
segle XXI”, i Jordi Craven-Bartle, vocal de la 
Junta de Govern del COMB, que va tractar 
“L’ètica del cooperador, càncer al tercer 
món”, i que també va ser el coordinador 
d’aquestes sessions en les quals es va por-
tar la sanitat a debat.

Metges Cooperadors

Participació a la 
universitat Catalana 
d’estiu

JunteS COMarCalS  
>>>
els presidents de les Juntes 
Comarcals coordinen esforços
Els presidents de les 10 Juntes Comarcals 
del COMB van mantenir el passat 18 de juny 
una reunió amb la Junta de Govern amb la 
intenció de coordinar les seves accions.

Tots ells van mostrar la seva màxima 
implicació en apropar les activitats del 
Col·legi al territori i en donar suport als 
metges del seu entorn en tot allò que 
puguin necessitar del Col·legi.

A la reunió van assistir Josep M. 
Sans, president de la Junta del Vallès 
Occidental; Francesc Xavier Clos, 
president de la Junta d’Osona, Josep M. 
Benet, president de la Junta del Garraf; 
Jordi Gago, president de la Junta de l’Alt 
Penedès; Xavier Saura, president de la 
Junta del Vallès Oriental; Andreu Martín, 
president de la Junta del Baix Llobregat; 
Miquel Gonzalez, president de la Junta 

de l’Anoia, i Josep Marinel·lo, president 
de la Junta del Maresme. Per part de 
la Junta del COMB van assistir Jaume 
Sellarès, vicepresident segon, i Gustavo 

Tolchinsky, secretari. Els presidents de 
les Juntes del Bages i del Berguedà, 
Pere Bonet i Maria Gassó, van excusar 
la seva assistència. 

Per a més informació del 
programa, podeu consultar l’enllaç: 
http://www.uce.cat/XlvI_uCe/
ciencies_salut2014.html
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Durant aquest segon trimestre, s’han portat 
a terme amb èxit, entre d’altres, tres activi-
tats molt rellevants per a aquesta Secció.
1.  La Jornada Cultural, enguany a Barcelo-

na amb els concursos artístics i el lliura-
ment dels premis als guanyadors: Foto-
grafia a A. Llens, i accèssit a A. Vilallonga; 
Pintura a J. Altimiras; Narrativa breu a  
C. Piñol, i accèssit a R. González; Poesia  
a J. M. Izaga

2.  L’Assemblea General, amb la incorpora-
ció a la Secció dels col·legiats que durant 
el curs arribaren als setanta anys. Aquest 
any la xifra va ser de 240 companys, 53 
més que en l’exercici anterior i que, se-
gons les previsions més fonamentades, 
s’anirà incrementant fins a arribar als 
4.000 companys el 2020.

3.  Dintre de la Intercol·legial de SÈNIORS, es 
va celebrar el concert de les corals dels 
col·legis d’advocats, enginyers i metges, a 
la sala Oriol Martorell de l’Auditori, presi-
dit per la vicepresidenta del COMB, Elvira 
Bisbe.

Per altra banda, cal ressaltar també tres 
altres fets. La incorporació  a la Junta de dos 
nous companys com a vocals: Lluís Carreras 
i Ramón Jiménez, que ja col·laboraven feia 
temps i de manera molt eficient amb nosal-
tres. Són molt benvinguts. Manuel Sans 
continua expandint amb molt d’èxit el seu 
projecte de creació d’associacions hospita-
làries i locals.

Per tal de donar continuïtat a la publica-
ció Agenda, es va decidir publicar-la també, 
durant el període estival, amb els contin-
guts reduïts, i amb noves propostes de par-
ticipació. 

A l’últim, cal destacar que estem treba-
llant amb nous i atractius projectes amb 
MEDINANKEIA per aquest proper curs, que 
oportunament anunciarem. 

Metges Jubilats

activitats del segon 
trimestre

Obituaris

Josep Lluís Martí Vilalta
(1946-2014)

El professor doctor Josep 
Lluís Martí Vilalta, neuròleg 
de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, ha mort a 
l’edat de 68 anys. Va ser 
pioner i referent en el camp 
de les malalties 
cerebrovascular en l’àmbit 
nacional i internacional des 
del començament de la seva 
carrera, liderant la Unitat 
d’Ictus de Sant Pau. 
La seva recerca ha quedat 
reflectida en els més de 150 
articles publicats en revistes 
d’impacte  i, sobretot, en la 
seva tasca docent.
El Col·legi de Metges de 
Barcelona i el Servei de 
Neurologia volen recordar-lo 
i fer saber que ha estat un 
privilegi poder compartir i 
créixer en els valors que ell 
sempre ens ha transmès: 
l’estima per l’hospital, el 
respecte pels malalts, el valor 
de la recerca d’excel·lència i la 
visió humanística de la 
medicina.  

Rafael Blesa, 
director del Servei de 
Neurologia. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 
Universitat Autònoma de 
Barcelona

Obituaris complets a: 
obituaris.comb.cat

Carlos Sauret Clemares
(1936-2014)

Ens has deixat recentment 
i ha quedat un gran buit 
amb la teva absència. Vas 
ser un excel·lent 
especialista en cirurgia 
general i en traumatologia 
i ortopèdia, format en el 
prestigiós equip quirúrgic 
de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Sempre vas 
exercir la professió en 
institucions d’aquesta 
ciutat, centres sanitaris en 
els quals vas deixar una 
gran estela del teu pas i 
pels quals vas sentir una 
gran enyorança en la teva 
jubilació.
Tingueres sempre una 
dedicació distingida i 
plena cap als teus pacients, 
així com un tracte 
esplèndid cap als 
col·legues. 
Vas ser un bon conseller i, 
sobretot, un gran amic. Mai 
t’oblidarem.

Eduardo Garrido Marín, 
Universitat de Barcelona

Joaquim Riera, 
president de la Secció  
de Metges Jubilats
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F
a ja bastants anys, quan accedí a la 
presidència del COMB el doctor 
Ramon Trias i Rubiés, la Junta de 
Govern va acordar impulsar 
iniciatives que anaven més enllà 

de les obligacions estrictes dels col·legis 
de metges. Aquestes són mantenir el 
registre de professionals, vetllar per l’ètica 
professional dels seus membres a través 
de les Comissions de Deontologia i 
fomentar el manteniment de la 
competència  mitjançant activitats de 
formació mèdica continuada. Les  
iniciatives més destacades en aquest sentit 
van ser la creació d’un Programa d’Ajut 
Integral al Metge Malalt (PAIMM), destinat 
a atendre els companys amb patologia 
psiquiàtrica aguda o una situació de 
dependència a tòxics que interferissin en 
la seva activitat professional, i un Servei  
de Responsabilitat Professional per 
garantir la defensa dels metges objecte  
de reclamacions o de denúncies judicials 
per presumpta mala praxi.

Quan aquests dos projectes estaven  
en marxa, la Junta de Govern es va 
plantejar la conveniència de dedicar 
recursos i energies a activitats culturals 
relacionades amb la professió  considerant 
que, si no ho feia el Col·legi, no ho faria 
ningú. El desencadenant va ser la 
necessitat de contribuir al manteniment 
del Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya (MHMC) que havia creat el 
doctor Felip Cid l’any 1979 amb el suport 
de la Fundació Catalana. Quan aquesta no 
pot seguir mantenint el Museu, el Col·legi 
n’assumeix les despeses, així com la 
presidència del Patronat, que el dirigeix. El 
MHMC és avui un museu virtual, accessible 
només  on line, que contribueix amb 
l’aportació de peces del seu fons a 
activitats culturals organitzades pel COMB, 
com exposicions temàtiques. També cedeix 
en préstec objectes museístics a d’altres 
institucions. L’objectiu del Museu es també 
recollir material mèdic de metges, alhora 
que catalogar-lo i conservar-lo. 

Recentment, des del  Museu s’ha impulsat 
que es fes pública la Declaració 
d’Igualada, elaborada en l’últim Congrés 
de la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina, que ha tingut lloc el darrer mes 
de juny en aquesta ciutat de l’Anoia i que 
ha estat subscrita per totes les institucions 
relacionades amb la medicina, farmàcia i 
veterinària de Catalunya amb la finalitat 
d’estimular la salvaguarda del patrimoni 
mèdic del nostre país.

L’activitat col·legial relacionada amb la 
recuperació de la memòria de la professió 
ha estat molt notable en aquest darrers 
anys. Exemples d’aquesta afirmació són:
1.  les nadales, que són petites monografies 

sobre temes inèdits amb una càrrega 
cultural i lúdica al mateix temps, 

2.  la dedicació de cada any a un 
personatge il·lustre de la medicina 
catalana que justifica que durant l’any 
es facin conferències, exposicions i 
l’edició d’un llibre d’homenatge amb 
caràcter biogràfic o de recopilació de 
treballs sobre facetes diverses del 
personatge, i 

3.  la creació del web Galeria de Metges 
Catalans on hi figuren els més destacats 
de la nostra professió, ja sigui en la seva 
condició de grans científics, innovadors, 
pioners en alguna matèria mèdica, 
patriotes,  metges exemplars, experts 
en camps extramèdics i, segurament, 
per altres raons, amb pretensió que hi 
siguin totes les èpoques, tot el territori i 
tots els camps de la medicina. 

la conservació del patrimoni mèdic  
i la memòria de les personalitats 
mèdiques del país

Miquel Bruguera,
director de la Unitat d’Estudis 
Acadèmics del COMB
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InfoCultura
>>>
El Govern de Catalunya ha concedit les 
Creus de Sant Jordi 2014 al doctor Josep 
Maria Sala i Xampeny en reconeixement 
a la seva trajectòria; també l’han 
rebut les següents entitats sanitàries: 
Federació Salut Mental Catalunya, 
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta 

Villavecchia i l’Organització Catalana de 
Trasplantaments.

>>>
Lliurament de les medalles i plaques 
Josep Trueta al mèrit sanitari, el 25 
de setembre al Palau de la Generalitat, 

atorgades pel Govern als doctors Josep Maria 
Caralps i Riera, Lluís Cabero i Roura, Carlos 
Martín Cantera, Ferran Morell, i Mercè Canela i 
Cardona. També van rebre la placa Josep Trueta 
Assistència Sanitària Col·legial, la Fundació 
Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta i 
la Federació d’Entitats per la Salut de Lleida. 

activitats culturals del 
darrer trimestre de l’any  
L’Àrea Sociocultural del COMB i la Secció de 
Metges Jubilats han programat les activitats 
culturals que es realitzaran durant els mesos 
d’octubre, novembre i desembre de 2014, 
plens de concerts musicals, sessions de 
cinema, conferències, excursions i viatges.

Pel que fa als concerts musicals hi ha 
previst un concert de jazz a càrrec del 
quartet internacional Alderbaran 4, l’11 de 
novembre, i el 10 de desembre actuarà 
l’Orquestra del COMB Ars Medica amb la 
Coral del COMB i de l’Hospital de Sant Pau, 
faran el Concert de Nadal.

Durant aquests mesos, a més de les 
habituals conferències de Roger Alier, es 
celebrarà el 16 de  desembre una sessió de 
lectures teatralitzades de dos contes de 
Txèkhov.

exposició sobre el doctor 
Simeó Selga i ubach  
A partir del mes de novembre es podrà 
visitar a l’espai expositiu “Pedro i Pons” 
del COMB l’exposició dedicada al doctor 
Simeó Selga i Ubach, que es realitza en 
el marc de l’any commemoratiu que li 
dedica el COMB.

Mitjançant material gràfic i alguns 
objectes es relata la biografia de Simeó 
Selga, un pediatre compromès amb la 
seva professió i amb els seus ideals 
fejocistes, socials, culturals i catalanistes, 
que ha difós des de Manresa a tot  
el país.

Així mateix, la ciutat de Manresa  
li va dedicar una sessió de record en  
la qual l’alcalde, Valentí Junyent, s’hi  
va referir com un “manresà amb 
majúscules”, i es va aprofitar l’acte per 
exposar l’avantprojecte de la plaça que 
la ciutat li dedicarà. 

Més informació: 
cultura.comb.cat

Cultura i societat

aparador de novetats 
literàries col·legials  
El web col·legial té una secció de metges i 
literatura en la qual tots els col·legiats 
poden donar a conèixer les seves obres 
dintre dels gèneres pròpiament literaris 
quedant excloses les obres de medicina 
científica. 

Les darrers novetats presentades van 
ser les següents: Quaderns d’Armènia. 
Diàlegs diatònics de Jordi Xandri i Sagi 
Tarbal; Tretze. Històries sense sostre de Joan 
Maria Arenas Prat; Adagio. Allegro ma non 
troppo. Lento de Mireia Farriol i Gil; Un país 
sense manual d’instruccions de Miquel 
González Quintana; Mirar precipici avall de 
Miquel Ylla Bore, i L’Eco del Temps de Joan 
Maria Arenas. 
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Consul tes  
mèdiques
Rbla. de Catalunya-
mallorca.
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

l loguer 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

l logo despatxos per 
mòduls de tarda i 
matins
Ben situat Eixample BCN, 
Pg. de Sant Joan-Rosselló. 
També lloguer per hores, 
segons disponibilitat. Amb 
excel·lent comunicació. 
Disposa de noves 
instal·lacions, secretaria, 
recollida de trucades, neteja 
diària, aire condicionat, 
pàgina web, correu personal 
per als facultatius. 
S’admetent també 
psicòlegs, homeòpates, 
naturistes i dietistes.

  600 281 703 
932 451 368

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

l loguer 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

l loguer despatxos
Zona Hospital Clínic.  
Centre mèdic en 
funcionament lloga 
despatxos totalment 
equipats. Matins.  
Tots els serveis.

  934 541 127

es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació, 
recepció, calefacció, neteja, 
secretaria. Mòdul matí o 
tarda.

  629 724 271

l loguer dos 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 i telefonia. 
Ideal especialitats i 
gestionat per metges. 
Matins i tardes.

  658 848 398

Centre de negocis 
AGendA
Centre al costat Hospital 
Clínic. Lloguer de 
despatxos per passar 
consulta.Tarifa: 
hores-dia-mes. Centre 
reformat amb àmplia sala 
d’espera. Atenció 
personalitzada amb 
recepcionista. Es porta 
agenda del metge, ben 
comunicat carrer 
Muntaner, 121, 1r 1a. 
08036 Barcelona.

  www.centrodenego 
ciosagenda.com
  934 880 606

  ofibarna@ar akis.es

l loguer despatxos 
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal-
Francesc Macià. Barcelona. 
320 m2 d’instal·lacions. 
Decoració alt standing, 
completament equipats, a 
punt per treballar, amb tots 
els serveis, recepció trucades, 
agenda telefònica A/C, ADSL 

l loguer 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 
Gracia-Diagonal.  
Amb 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

l loguer 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

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

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 Mèdica
  933 906 716

despatx apte per a 
consulta mèdica
Av. Carles III amb Diagonal. 
Despatx de 100 m2. Apte 
per a consulta mèdica. 
Quatre estances. Aire 
condicionat.

  932 001 047

Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada 
Família. Es lloga un 
despatx matins o tardes 
amb tota la infraestructura 
de suport.

  Jaume Mas
  677 400 040

per cable, etc. Últims mòduls 
matí o tarda. Bones condicions 
econòmiques i facilitats.

  Dr. Soler
  606 376 797

l loguer de consultes 
mèdiques a mataró
EspaiMed Mataró, centre de 
salut en funcionament, ofereix 
despatxos totalment equipats, 
instal·lacions amples i noves, 
amb servei de recepció. Situats 
a peu de carrer. Flexibilitat de 
contractació.

  www.espaimedmataro.
cat
  937 414 224

Compro o llogo  
clínica dental en 
funcionament
en procés de jubilació,  
amb clientela inclosa.

  626 203 413

Consultes mèdiques i 
psicològiques - Gran de 
Gràcia i trav. de Gràcia
Es lloguen despatxos 
totalment equipats. Molt bona 
comunicació i ambient. Per 
ocupar sales de forma 
individual o en equip. Servei 
de secretaria de 9 a 21 h, aire 
condicionat, calefacció, office, 
espais informatitzats. visiti el 
nostre web: www.
espaciosmedicos.com o  
passi a veure’ns sense 
compromís

  932 183 919 
625 477 117

  consultasmedicas@ 
comb.es

l loguer 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, wifi, alefacció, aire 
condicionat, servei de neteja, 
instal·lacions de disseny i 
confortables. Gran qualitat i 
preu competitiu.

  www.despachosmedicos 
bcn.com
  935 500 106 
686 413 105 (Marisa)

>>>

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat
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Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

es traspassa  
centre medic
a Sabadell, en ple 
funcionament, per no poder 
atendre’l. Consta de 6 
consultoris i sala de radiologia. 
Té conveni amb totes les 
mútues per a totes les 
especialitats i disposa d’un 
quadre facultatiu molt 
consolidat. Preu del traspàs 
molt econòmic.

  606 269 076

despatx en lloguer
Balmes 357 (Rda. General 
Mitre). En Centre Mèdic IAM 
(Institut d’Assistència Mèdica). 
De 20 m2. Amb  
tots els serveis. www.
institut-assistència-mèdica.
com. Lloguer de 600 € /mes.

  686 311 858 
934 172 268 
679 766 237

Plaça Catalunya -  
Rda universitat llogo 
preciós despatx
Molt diàfan, 90 m2, porter, aire 
condicionat, etc. Balcons a 
plaça Catalunya. 980 €.

  679 403 425 particular

en centre de psicologia
Es lloga despatx a psiquiatre, 
pediatre o metges col·legiats al 
centre de Barcelona (Roger de 
Llúria- Mallorca). Es lloga per 
dies o setmanes a partir de 
150 € al mes. Consulteu 
possibilitats.

  615 282 746
 lamartol@hotmail.com

es ven consulta mèdica 
de 50,5 m2

Plaça Dr. M. Corachan, 4.  
Dos despatxos, recepció  
amb oficina i estidor amb 
lavabo. Li corresponen  
10 m2 de sala d’espera 
comunitària de propietat 
indivisa.

  932 036 737 
666 620 210

es ven consulta 
oftalmològica
Vilanova i la Geltrú.  
Centre. Es ven consulta 
oftalmològica per jubilació, 
totalment equipada, àmplia 

preparat per funcionar com a 
centre mèdic, amb fàcil 
accessibilitat i sense barreres 
arquitectòniques. Molt ben 
comunicat.

  Emiliano Caballero
  636 992 224

Psicoanalista ofereix una 
estança sense ús per 
llogar
14 M. Diàfan, elegant en  
fin a regia. Pg. de Sant Joan- 
Diagonal. Ascensor, servei  
de porteria, aire condicionat, 
telèfon, internet. Interessats 
trucar a partir de les 10 
de la nit.

  Noemi
  649 838 729

Busquem metges 
(preferentment 
oftalmòlegs) per lloguer 
de consulta
(adherits a mútues) ús 
individual o compartit. 
Recepció amb ADSL, wifi, ai e 
condicionat, calefacció central. 
Despatx, 2 sales d’espera, 2 
banys (1 pacients i 1 
personal). Sala de CV, sala 
d’AFG, sala cures amb 
microscopi i instrumental per 
tota cirurgia (excepte Vitreo).  
2 consultes amb unitat 
d’exploració. 
Autorefractòmetre, biometre. 
Molt bona situació.

  607 665 486

es lloga despatx per a 
consulta de pediatria
Mataró centre. En un centre de 
preparació al part. Moltes 
possibilitats de captar nous 
clients. Seria convenient que el 
facultatiu/va tingués conveni 
amb mútues. Superfície: 15 m.  
Preu: 250 €/mes

  639 712 223

>>>  
diveRsos
Boomerang- 
secretaria telefònica
www.boomerang-secretaria-
telefonica.es. Atenem trucades 
en català i castellà, donem 
hores de visita, des de 50 € al 
mes. Altres serveis: 
mecanografia per o dinador 
en diversos idiomes, des de 

pàrquing. Planta baixa: 
menjador-sala d’estar, terrassa 
i jardí privat, cuina-office i  
1 WC. Planta 1: 4 habitacions, 
2 WC complets. Planta àtic:  
1 WC i 1 habitació sortida a 
solari. Preu: 625 €/mes.

  696 367 656

Pis per llogar de 70 m2

Calàbria, molt a prop  
Pl. Francesc Macià.  
3 habitacions, exteriors. 
Menjador amb galeria amb 
vistes jardins nou parc 
comunitari. Bany espaiós. 
Tranquil i silenciós. Actualitzat 
amb terra, portes, pintura, nova 
nevera i rentadora. Moblat. 
Assegurança llar. Excel·lents 
transports. Lloguer 875 €/mes. 
Disponible a mitjan setembre.

  661 384 667 
697 143 434

  joana4mateu@yahoo.com 
o x.mateos-planas@ 
qmul.ac.uk

Pis en venda
Pis cèntric a Gavà. Ben 
comunicat, lluminós, apte  
per a vivenda o consulta.  
3 dormitoris, bany, cuina, 
terrassa/solàrium.  
150.000 €.

  676 987 442 
655 540 237

>>>  
tR eBAll
s’ofereix senyora per 
treballar en consulta 
mèdica,
clínica o similar. Com a 
recepcionista, telefonista o 
auxiliar administrativa.  
Àmplia experiència en  
tracte amb el públic.

  Maria
  622 484 344

s’ofereix secretària 
recepcionista
Amb 15 anys d’experiència 
per treballar en consulta, 
clínica o consultori. 
Coneixements d’informàtica. 
Agenda, arxiu, resolució 
d’incidencies. Amb bona 
presència. Experiència en 
tracte amb el públic. 
Disponibilitat d’horari. 
Incorporació immediata. 

cartera de pacients, 40 anys 
d’activitat. 100 m2, despatx,  
2 sales d’exploració, 3 sales 
d’espera, recepció, oficin   
i arxiu.

  606 962 238

es ven oficina de 156 2

Via Augusta-Aribau.  
Àmplia porteria i replans,  
3 ascensors, conserge. 
Equipada com a consulta 
pediàtrica: recepció, 2 sales 
d’espera, 3 d’exploració i ampli 
despatx amb arxiu adjunt. 
Gran sala d’estudis i 
projeccions. Bany complet i 
lavabo. Traster. Pàrquing al 
mateix edifici

  Finques Vivalco, Via 
Augusta, 158, 3r 2a.
  933 623 939

es ven oficina de 156 2

Via Augusta / Aribau. Àmplia 
porteria i replans,  
3 ascensors, conserge. 
Equipada com a consulta 
pediàtrica: recepció, 2 sales 
d’espera, 3 d’exploració i ampli 
despatx amb arxiu adjunt. 
Gran sala d’estudis i 
projeccions. Bany complet i 
lavabo. Traster. Pàrquing al 
mateix edifici

  Bufet Puig Fontanals 
- Marfà
  932 378 500

Centre mèdic el Prat
Plaça de la Vila, 8, 2n, El Prat 
de Llobregat (davant de 
l’Ajuntament). Centre molt 
ben ubicat amb més de 30 
anys de funcionament ofereix 
despatx per facultatiu matins o 
tardes. Serveis de: gestió 
agenda de visites, atenció al 
client, bany públic i bany 
privat, wifi, se vei de neteja, 
climatitzat, instal·lacions 
confortables. Preu a convenir.

  centremedicelprat@gmail.
com

Centre mèdic lloguer  
o venda
Terrassa. Barri de Sant Pere 
(davant Pl. Rosa Mora). Local de 
300 m2 en una sola planta amb 
13 departaments o despatxos, 
recepció, sala d’espera, 3 WC i 
magatzem. Tot nou. Dissenyat i 

1,50 €/full.
  Srta. Gemma o Manel.
 934 173 547

  934 213 487
  boomerang2@ 
movistar.es

empresa de serveis
ENKASA. 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 interiors i 
reformes d’oficine , recepcions 
i consultes, vivendes i locals 
comercials. Gestió d’obres i 
pressupostos. 

  Àngels
  +34 696 400 484

  angeles@ 
urgellinteriorismo.com

es requereix un gran 
metge
preferentment amb 
coneixements mèdics/estètics 
per regentar nou negoci d’alta 
rendibilitat.

  Srta. Natàlia
  606 869 246

>>>  
HABitAtGe
sant Cugat
Pis en venda o lloguer, 
supercèntric (zona Eixample). 
Vistes espectaculars a 
Collserola, 80 m2, 4 
habitacions, molt lluminós, tot 
exterior. Lloguer 850 €.

  666 033 703 particular

sarrià parcel·la en venda
A prop de la Clínica Planas. En 
venda 687 m2 amb projecte 
d’edifi ació de  
275 m2 + 150 m2 de 
semisoterrani + porxos.

  609 720 953

l logo torre zona 
residencial els 
munts-torredembarra 
(tarragona)
a 200 m Cala Canyadell. 
Soterrani: 2 places de 

  Mariela Pilar Albes
  619 141 780

s’ofereix secretària de 
direcció, comptable i 
recepcionista
10 anys d’experiència en 
consulta mèdica (Teknon). 
Català, anglès i francès. 
Certifi ació de Microsoft de 
cursos d’Access, Excel, Word i 
PowerPoint. Internet. 44 anys. 
Incorporació immediata. 
Disponibilitat horària.

  Silvia
  686 290 219 
934 566 797

Recepcionista s’ofereix 
per consultori o despatx 
mèdic a Barcelona capital
Informàtica a nivell usuari. 
Anglès i català. Experiència en 
tasques administratives. Horari 
intensiu. Disponibilitat 
immediata.

  Sandra González
  696 125 987

s’ofereix recepcionista/
administrativa
amb experiència en consulta 
mèdica. Transcripció informes, 
gestió amb mútues, gestió de 
diverses agendes simultànies. 
Experiència en gestió programa 
de mútues. Disponibilitat 
immediata.

  Judith
  686 349 556

  judithpe@gmail.com

m’ofereixo per treballar en 
consultori mèdic
Tasques d’administrativa i 
recepcionista. Disponibilitat 
immediata. Amb experiència.

  Rosa
  636 647 232

s’ofereix per treballar en 
consulta o clínica
Auxiliar administrativa amb 
experiència a l’ICS durant nou 
anys. Coneixements 
d’informàtica a nivell 
d’ofim tica. Català nivell C. 
Responsable, bona presència, 
referències. Incorporació 
immediata.

  Marina Valls
  607 186 532 
934 900 623
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s’ofereix secretària de 
direcció i auxiliar 
d’infermeria
per a consulta privada. 
Disponibilitat d’horari i 
referències.

  Maria José Blasi
  690 936 065

  mariajose.blasi@ 
gmail.com

s’ofereix recepcionista/
auxiliar de clínica per a 
consulta mèdica,
tasques administratives i donar 
suport al metge en cures o 
petites cirurgies. Jornada 
completa o parcial. 32 anys, 
responsable, bona presència.

  Rebeca
  618 492 420

  rbkita13@hotmail.com

tècnic en educació 
infantil de 48 anys
S’ofereix per a recepció. Amb 
experiència. Organitzada i 
treballadora. Referències.

  Silvia
  620 214 132

  silviacalvo@telefonica.net

s’ofereix noia de 35 anys 
com a recepcionista en 
consulta mèdica
responsable, educada i 
simpàtica. Disponibilitat 
d’horari i experiència en tracte 
al públic. Català i castellà, 
llengua materna, anglès alt. 
Informàtica a nivell usuari. Títol 
oficial d auxiliar de clínica.

  Maria
  616 094 531

s’ofereix auxiliar, 
recepcionista de consultes
amb àmplia experiència en 
gestió administrativa, 
pressupostos de tractaments i 
cirurgies, organització 
d’agendes, atenció telefònica, 
agradable i bona presència. 
Gran capacitat d’aprenentatge, 
organitzada, molt responsable 
i disponibilitat horària.

  Inma
  639 727 189

  imma.alp@hotmail.com

m’ofereixo per treballar 
en consulta mèdica
Tasques d’administrativa i 

Molta experiència en atenció 
al client. Capacitat 
organitzativa i resolutiva. 
Facilitat per treballar en equip 
i tracte empàtic.  Alta 
motivació i responsabilització. 
Bilingüe català i castellà. 
Anglès nivell alt. Francès i 
italià nivell mitjà.

  Núria Uviedo
  644 290 134

  u.nuria@gmail.com

s’ofereix per treballar 
en consulta
Matins o tardes (encara 
que només siguin 2 o 3). 
Per atendre pacients, 
trucades, agafar hores de 
visita o ajudar en el que 
calgui. Informàtica de 
l’usuari i amb molta 
experiència amb el tracte 
amb el públic. 2 anys de 
farmàcia i molta empatia.

  M. Antònia
  609 944 941 
934 104 889

Busco un aprenent
Un estudiant de medicina 
de segon cicle que vulgui 
aprendre l’ofici de me ge 
naturista al meu costat. 
8-10 h/setmana. 
Interessats envieu CV a 
info@doctorpros.com i 
després truqueu a la 
consulta.

  Dr. Miquel Pros
  932 121 504

s’ofereix secretària 
mèdica per treballar  
en consulta
Organitzada amb informàtica, 
idiomes, etc.

  Montse
  696 244 180

  montmogu@ 
gmail.com

s’ofereix administrativa 
recepcionista
Per treballar en consultori 
mèdic o similar. Amb 
experiència d’administrativa. 
Per treballar també com a 
auxiliar d’infermeria. 
Disponibilitat d’horari.

  Marllin
  669 204 872

  marllin2001@yahoo.es

cognitiva-conductual
M’ofereixo per col·laborar 
amb metge o especialista en 
el seu despatx o mitjançant 
derivació a la meva consulta. 
Problemes anímics, sobrepès, 
tabac, estrès, trastorns 
patològics i de parella, etc.

  Imma
  630 888 211

  inmarodriguezes 
taun@gmail.com

s’ofereix administrativa-
recepcionista amb 14 
anys d’experiència
Per treballar en consultori 
mèdic. Català i castellà. 
Informàtica. Persona 
dinàmica i amb facilitat amb 
el tracte amb la gent. 
Disponibilitat d’horari.

  Sandra
  617 084 887

  suindy76@gmail.com

secretària - Auxiliar 
Comptable
Noia extrovertida amb 
experiència com a comptable 
i secretària de direcció. Gestió 
d’agenda, facturació, 
seguiment de cobraments. 
Organitzada, responsable i 
discreta. Bilingüe català. 
Coneixements d’anglès, nivell 
alt d’informàtica. Bona 
presència.

  Dolors Arrufat
  608 254 660

  mdarrufat@icloud.com

m’ofereixo per treballar 
en consulta o clínica 
privada
Experiència en tasques 
administratives, coordinació 
assistencial i atenció al pacient. 
Mitja jornada o jornada 
completa. Disponibilitat 
immediata. Actualment en 
període de certifi ació  
en coaching.

  Anna
  680 621 105

  anna260769@ 
hotmail.com

Auxiliar d’infermeria amb 
experiència de 7 anys
Quiròfan, consultes, 
administració i recepció. Tècnic 
en farmàcia amb  

recepcionista. Disponibilitat 
immediata. Amb experiència.

  Maite
  626 480 757

s’ofereix per a consulta 
mèdica
Llicenciada en Hispàniques 
amb nivell C de català i 
Certifi ate Proficien y in 
English. Experiència en 
recepció. Bona presència, 
simpatia i empatia (voluntària 
vocacional).

  Irene Jiménez
  618 100 568

  ijimenezremacha@ 
yahoo.es

dona de 47 anys amb 
experiència en consulta 
mèdica privada
Experiència en diferents 
empreses sempre de cara al 
públic, sol·licita entrevista per 
vacant de recepció. 
Preferiblement centre de 
Barcelona.

  Antònia Ayala
  629 892 764

  a.ayala.5@ 
hotmail.com

s’ofereix recepcionista-
administrativa
per treballar en consulta 
privada o clínica. Estudis: 
auxiliar de clínica. Informàtica 
a nivell usuari.

  Elena Tarragó
  667 377 882

  elenaijc@gmail.com

Recepcionista, 
administrativa i 
secretària
amb experiència professional i 
avesada al tracte amb pacients 
presencials, gestió telefònica i 
electrònica, s’ofereix per a 
consultori mèdic per treballar 
en aquestes tasques i les 
necessàries. Disponibilitat 
immediata. Horari sense 
problemes.

  Elisabet Marcé Torra
  680 591 152

  tebasecram@ 
hotmail.com

Administrativa / 
secretària per a 
consultori mèdic

s’ofereix per treballar 
d’ajudant de cirurgia 
implantològica
Amb experiència. 
Coneixements de català, 
castellà i nivell mitjà d’anglès. 
Preferentment a Barcelona i 
municipis de l’entorn.

  Núria Vila Morell
  678 466 359

  nuriavm@gmail.com

s’ofereix administrativa-
recepcionista-telefonista
Amb 30 anys d’experiència. 
Disponibilitat horària tot el dia. 
Zona Barcelona.

  Elvira Cañizares
  663 094 736

  elviracaru56@ 
hotmail.es

s’ofereix auxilliar de 
clínica per treballar a 
consultori mèdic com a 
recepcionista i/o auxiliar
Molta experiència en tracte al 
pacient i ajut al metge. 
Responsable i treballadora. 
Disponibilitat immediata i 
d’horari.

  Noa
  639 911 580

s’ofereix dona de 55 anys 
per a recepció mèdica
Organitzada, responsable i 
resolutiva, per treballar com a 
recepcionista en consulta 
mèdica o clínica. De tracte 
agradable. Experiència en 
consulta privada. Informàtica a 
nivell usuari. Català (nivell C), 
castellà i nivell mitjà d’anglès.

  Mercè Arroyo Barreras
  600 072 681 
 932 108 461

  merche26arroyo@
hotmail.com

s’ofereix recepcionista/
administrativa
amb experiència, per treballar 
a consultori mèdic. Mestria  
en REIKI. Disponibilitat 
d’horari.

  Sofia runa
  630 627 707

  sofiab una@ 
hotmail .com

Psicòloga amb 20 anys 
d’experiència clínica 

3 anys d’experiència.
  Verónica Valero
  654 785 304

noia de 30 anys s’ofereix 
com a administrativa, 
secretària o recepcionista
Experiència en Clínica Dexeus, 
Clínica Birbe i Hospital General 
de Catalunya. Incorporació 
inmediata.

  Miriam Rivas
  692 355 879 
931 409 923

secretària mèdica-
administrativa-
recepcionista s’ofereix
per a consultori particular, 
clínica o altres centres 
mèdics. Títol de secretària 
mèdica. Experiència de  
5 anys en atenció al client. 
Informàtica. Idiomes francès, 
anglès i domini  
del català-castellà. 
Disponibilitat immediata.

  Montse Vallvé
  618 611 633

s’ofereix per treballar en 
consulta o clínica
Dona de 43 anys, estudis de 
Recursos Humans, més de  
20 anys d’experiència en 
atenció al públic i sector de 
l’administració. Matins,  
tardes o en horari intensiu. 
Informàtica i català, anglès 
bàsic. Incorporació immediata.

  Lidia
  630 545 567

  lidiagc30@yahoo.es

senyora responsable  
a la feina
S’ofereix per portar consulta 
mèdica. Horari a convenir.

  Ana Maria
  661 011 546

>>>  
utill AtGes
es ven ecògraf toshiba 
Famio ss A-530A/e2
Any 2008 en perfecte estat 
(uttilitzat per un únic 
operador). Dotat de sonda 
abdominal convex, sonda 
vaginal i impressora. Preu: 
4.000 €.

  609 849 195
  agoncem@gmail.com
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3 canvis que la reforma fiscal  
representarà per als plans de pensions
La reforma fisca , actualment en tràmit parlamentari,  
que està previst que entri en vigor l’1 de gener de 2015,  
representa alguns canvis significatius per als plans de pension . 
Quins són els més destacables?

€

Ja són oberts els nous jardins Dr. Roig i Ra-
ventós, a la cantonada entre el carrer Dal-
mases i Ganduxer. Aquest espai verd ha es-
tat remodelat en el marc de la construcció 
de l’aparcament, d’acord amb la concessió 
municipal guanyada en concurs públic per 
Immomèdic, societat del Grup MED. 

La renovació dels jardins ha servit per mi-
llorar-ne l’estètica, gràcies a la incorpora-
ció de noves espècies vegetals; l’accessi-
bilitat, eliminant les escales i fent un nou 
accés pel carrer Ganduxer; i la funcionali-
tat, ja que compta amb més bancs per 
seure i una nova zona de jocs infantils. El 
projecte de renovació ha estat fruit d’un 

procés obert liderat pel districte amb la 
participació dels veïns i la col·laboració 
del COMB i el Grup MED. 

Obertura dels jardins 
dr. roig i raventós

Vols més informació?  
No dubtis en contactar-nos:
serveisfinancers@med.es
93 567 88 28
2a planta edifici COMB
serveisbancaris.med.es

estalvi

iRPF

2. Descens Del 
tiPUs D’iRPF
·  La reforma fiscal implica una 

reducció mitjana de l’IRPF del 
12,5% segons les estimacions 
del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

·  I suposa un estalvi per al rescat  de 
plans de pensions, ja que tributen 
com a rendiments del treball*.

* La reducció depèn del tipus impositiu 
amplicable al contribuent.

1. Un PRoDUcte  
més Flexible
·  Possibilitat de recuperar el capital 
aportat després de 10 anys*.

Fins ara només es podia 
recuperar:
·  En el moment de la jubilació.
·  En casos extrems de minusvalia  
o atur de llarga durada.

* A partir del 1/1/2015, es podran 
rescatar les aportacions amb més  
de 10 anys d’antiguitat.

3. ReDUcció  
De l’aPoRtació 
màxima 
DeDUïble
·  Passa dels 12.500 € per majors 

de 50 anys i 10.000 € per a 
menors, a una màxim únic de 
8.000 €.

·  Si la teva aportació habitual 
és inferior a 8.000 €, aquest 
canvi no t’afecta.

com maximitzaR 
l’estalvi Fiscal?
·  Si estàs pensant en fer una 

aportació de més de 8.000€, és 
recomanable fer-la abans que 
acabi l’any.

·  Si estàs pensant en recuperar 
el capital del teu pla 
pròximament, és millor esperar 
a l’entrada en vigor de la 
reforma el 2015.

Més informació: 
www.comb.cat
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Què cal per obrir  
una consulta mèdica?

Cobertures socials
Cal triar un règim de cobertures 
socials específic del treball per 
compte propi. Per als metges hi 
ha dues opcions:
a.  Donar-se d’alta a Mutual 

Mèdica, la mutualitat de 
previsió social alternativa, que 
ofereix un producte exclusiu 
per la professió, el Metge 
d’Exercici Lliure (MEL), que 
gestiona Medicorasse, la 
corredoria del COMB.

b.  Afiliar-se al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA), 
el règim de la Seguretat Social 
per a treballadors per compte 
propi.

Col·legiació
És requisit indispensable per 
a l’exercici de la professió 
estar col·legiat a la província 
del domicili on es desenvolupi 
l’activitat professional.

Consulta la informació 
sobre l’alta col·legial a l’apartat 
‘Tràmits’ del web del COMB.

responsabilitat Civil 
Individual
Per llei, tots els professionals 
que exerceixin l’activitat mèdica 
privada han de subscriure una 
assegurança que cobreixi les 
reclamacions que es puguin 
derivar del seu exercici. 

El Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya ofereix 
una pòlissa col·lectiva, amb un 
servei d’advocats especialistes en 
responsabilitat sanitària. Consulta 
les condicions a l’apartat ‘Exercici 
Professional’  del web del COMB.

Treballar per compte propi és sens dubte una 
sortida professional contemplada habitualment 
entre els metges. A continuació es repassen els 
tràmits que són necessaris i algunes recomanacions 
per posar en marxa una consulta.

autoritzacions administratives
Demanar el permís d’activitat a 
l’ajuntament. És un document gestionat 
per cada localitat per garantir la 
seguretat de la instal·lació i els requisits 
varien segons les ordenances municipals. 
En el cas de Barcelona, es coneix com 
“comunicació prèvia a l’inici d’activitat” 
i els requisits es poden consultar on line, 
però la presentació ha de ser presencial.

Obtenir l’autorització de funcionament 
de centres sanitaris. És un document 
gestionat pel Departament de Salut de 
la Generalitat que constata la llicència 
per posar en marxa un servei sanitari. 
Els requisits genèrics es poden consultar 
on line, però la presentació ha de ser 
presencial.

Com que els requisits publicats no són 
exhaustius, és recomanable assessorar-
se en cada cas abans de sol·licitar 
l’autorització.

altres obligacions legals
Garantir el compliment de la lOPd.  
Les dades que es tracten en l’àmbit 
sanitari són considerades d’alta 
protecció. Per complir amb la 
legislació quant a la protecció de 
dades, cal: notificar a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades 
(AGPD) els arxius que s’utilitzen per 
desenvolupar l’activitat, redactar un 
document que estableixi els protocols 
de seguretat i mantenir una auditoria 
biennal.

Així mateix, cal complir amb la 
normativa sobre la gestió dels residus 
sanitaris, l’atenció als consumidors i 
l’ús de les llengües oficials a Catalunya.

Consulta el teu assessor a Mediconsulting 
per a més informació sobre els requisits 
legals, fiscals i administratius
93 567 88 80

Obligacions fiscals
Donar-te d’alta al cens 
d’activitats econòmiques de 
l’Agència Tributària. Es tracta 
d’una declaració per informar 
a Hisenda de l’inici d’una 
activitat empresarial. Es pot fer 
presencialment en la delegació 
corresponent o telemàticament.

A partir de l’alta a l’Agència 
Tributària cal tenir en compte la 
resta d’obligacions fiscals que es 
deriven de l’activitat.
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Solucions financeres
Per fer més segura i més còmoda la gestió 
diària. De manera genèrica, els més 
indicats són:
•  Finançament a llarg termini, per la posada 

en marxa de la consulta (equipaments, 
reformes, local, etc.). Cada inversió 
requereix un producte adaptat a les seves 
característiques, i en alguns casos poden 
resultar interessants els préstecs de l’Institut 
de Crèdit Oficial (ICO). En qualsevol cas és 
necessari aportar part de la inversió. 

•  Productes per a la gestió de l’operativa 
diària, com l’obertura d’un compte corrent 
o la contractació de TPV (Terminals Punt de 
Venda) per facilitar el cobrament als clients.

•  Solucions per afrontar els fluxos de 
tresoreria, ja que és habitual assumir 
pagaments abans de rebre ingressos. 
Alguns productes que faciliten respondre 
a aquest decalatge són la pòlissa de 
crèdit, que permet disposar de liquiditat 
en qualsevol moment o el factoring, que 
possibilita avançar el cobrament de les 
factures, especialment interessant si es 
treballa amb mútues.

Solucions asseguradores
Hi ha riscs personals, professionals i 
patrimonials derivats de l’activitat que 
cal considerar protegir, principalment:
•  Responsabilitat Civil de la societat: Si 

una societat és la titular de l’activitat, cal 
contractar una pòlissa de Responsabilitat 
Civil per a aquesta persona jurídica.

•  Riscs patrimonials: És recomanable 
protegir la Responsabilitat d’Explotació 
de la consulta, així com el seu continent, 
el seu contingut, i l’anomenada RC 
locativa en cas que el local sigui de 
lloguer.

•  Aparells diagnòstics: Si a la consulta es 
requereix maquinària específica d’alt valor, 
es recomana protegir-la independentment.

•  Gestió del centre: A més de protegir els 
clients i el patrimoni, és aconsellable 
protegir als administradors i treballadors 
de la consulta en la gestió del centre.

Consulta el teu assessor a Medicorasse 
per a més informació sobre les pòlisses 
d’assegurances recomanades: 93 567 88 70

Consulta el teu 
assessor a Med1 per a 
més informació sobre 
les solucions finance es 
més adequades:
93 567 88 28

el procés  
per obrir una consulta  

complint amb la normativa  
vigent pot resultar complex,  

però pots comptar amb el suport  
del COMB i de les seves  

societats en totes les etapes  
per fer-te el camí més  

fàcil.

BENVINGUTS
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 “Wearables”:  
Porto el metge al canell 

E
ls wearables despunten com la 
nova tendència en tecnologia i 
moda. El terme es pot traduir com 
tecnologia vestible i fa referència a 
roba i complements equipats amb 

dispositius electrònics en miniatura que 
monitoritzen i analitzen múltiples dades de 
qui els porta. 

Les Google Glass i les polseres que me-
suren constants vitals són els més popu-
lars, però es poden trobar molts més objec-
tes intel·ligents, com rellotges, samarretes, 
cintes, mitjons, raspalls de dents... Així ma-
teix, ja es parla de projectes en desenvolu-
pament que fan un pas enllà, com per 
exemple, lents de contacte que analitzen 
els nivells de glucosa dels pacients diabè-
tics a través del líquid ocular.

Seguint la tendència del mercat d’apli-
cacions mòbils (APP), els wearables estan 
posant el focus en les categories de fit ess i 
benestar a causa de la forta demanda. Els 
dispositius adreçats a la salut van represen-
tar un 60% de les vendes el 2013, segons 
l’empresa d’anàlisi de dades de salut IMS 
Health. 

Els experts auguren que aquests dispo-
sitius poden tenir una gran rellevància en la 
manera com els usuaris es relacionen amb 

la seva salut. En un escenari ideal, aquests 
dispositius podrien representar una nova 
forma d’empoderament del pacient i obrir 
noves vies als metges per fer seguiment de 
pacients.

Si se’n generalitza i consolida l’ús, es 
poden postular com una eina eficaç per mi-
llorar l’adherència terapèutica, ja que impli-
quen el pacient de manera senzilla i amena 
mitjançant tècniques com la gamificació, 
aportant petits reptes i premis.

A través d’aquests gadgets es pot reco-
llir un gran nombre de dades concretes de 
molts individus amb les quals es podrien 
fer estudis molt acurats sobre salut pública, 
i així formular polítiques diàries de preven-
ció. La capacitat d’analitzar una gran quan-
titat de dades precises que provenen de 
diferents fonts és el que es coneix com 
l’anàlisi de la Big Data, en què Catalunya és 
capdavantera.

necessitat d’evolució
Actualment però, els wearables estan lluny 
d’aquest escenari ideal. Hi ha molts con-
flictes per resoldre abans d’utilitzar-los en 
l’àmbit mèdic. La barrera més alta a què 
s’enfronten és la seguretat de transmissió i 
emmagatzematge de les dades. Tampoc hi 

ha estàndards de llenguatge perquè 
aquests dispositius es puguin entendre 
amb els sistemes informàtics dels centres 
de salut. I, a més, caldria analitzar quin ús 
es pot donar als wearables a la consulta, i si 
és útil.

Així i tot, hi ha algunes experiències 
embrionàries en l’ús de les ulleres intel-
ligents de Google a quiròfan, tant com a 
instrument de recollida de dades durant la 
cirurgia, com per a la transmissió d’imatges 
a altres professionals i estudiants a través 
de streaming. 

Tècnicament, aquests dispositius també 
han d’evolucionar per fer-se més atractius i 
aconseguir augmentar la taxa de fidelitza-
ció. De mitjana, els usuaris els abandonen 
passats els sis mesos. Cal resoldre també la 
visualització de les dades, ja que requerei-
xen aplicacions mòbils o webs per consultar 
tots els paràmetres mesurats, i el disseny ha 
d’aconseguir que l’usuari l’incorpori com 
una peça habitual.

Així i tot, tenint en compte que els wea-
rables encara no són un producte generalit-
zat, sí que es pot afirmar que el seu ús està 
estretament vinculat a la cura del benestar i 
la qualitat de vida, i en el seu ús, segura-
ment, els metges hi tindran molt a dir. 

Innovació i tecnologia
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      BIG data: 
conjunt d’eines informàtiques que gestionen 
i analitzen grans volums de dades que no es 
poden gestionar amb les eines tradicionals.      

 BluetOOtH: 
tecnologia que utiliza les ones de ràdio per 
connectar aparells o equips entre ells sense 
necessitat de cables.

GadGet:  
dispositiu, tecnològic o no, que té una funció 
pràctica i útil per la vida quotidiana, com ara un 
smartphone, un rellotge o un aparell de ràdio. 

entrevista

“El futur ens depara 
coses realment 
espectaculars”

Josep rodiera 
Anestesista i bioenginyer

Més informació: 
www.youtube.com/combarcelona

E
l doctor Josep Rodiera és anestesis-
ta i bioenginyer. Coordina el Servei 
d’Anestesiologia del Centre Mèdic 
Quirón-Teknon i encapçala diversos 
projectes medicotecnològics pun-

ters a Catalunya, entre els quals, la creació 
d’una aplicació específica per a les Google 
Glass que permet a l’anestesista mantenir 
tota l’atenció en el pacient, mentre visualit-
za a la pantalla de les ulleres les dades més 
importants. El doctor Rodiera és de tarannà 
optimista i creu que la tecnologia és una 
eina fonamental per tal que la medicina 
continuï avançant. 

  Quin ús fas de les Google Glass? 
L’aplicació que hem desenvolupat amb la 
start-up Miru Medical Systems està pensa-
da per arribar a complementar una AIMS 
(Anesthesia Information Management 
Systems). Trasllada la informació dels mo-
nitors a les Google Glass, però no totes de 
cop, sinó que ens envia en cada fase de 
l’anestèsia les que considerem que són 
més rellevants. En el moment de la induc-
ció podem estar focalitzats en el pacient i 
no hem de girar-nos a mirar els monitors. 

Què veus a les ulleres? 
Sempre veiem en gran la saturació del pa-

cient, el nivell de consciència i el nivell de 
relaxació. A sota poden aparèixer dife-
rents alarmes: si puja la pressió, si el CO2 
està baix, etc. No volem plasmar molts pa-
ràmetres perquè és una pantalla petita i 
veure molts números i moltes coses en un 
espai petit no és útil i pot arribar a crear 
confusions. 

Quin circuit recorre la informació fins 
que arriba a les ulleres? 
Nosaltres fem servir dos wi-fi, un que gene-
ra un petit ordinador industrial que tenim 
a quiròfan, connectat als monitors i que 
recull les dades; i un altre que envia per 
una xarxa interna la selecció de la informa-
ció a les ulleres. Tenim tota la informació 
del pacient, dels monitors i del respirador, i 
sabem en cada moment en quina fase de 
l’anestèsia està. 

Quin acolliment té entre la comunitat 
d’anestesistes?
De moment és molt bo. Les Google Glass 
són un dispositiu molt nou, molt atractiu i 
hi ha molta expectativa, però ni tan sols 
nosaltres sabem com acabarà. Els temes 
regulatoris als quals hauran de sotmetre’s 
ens preocupen. Els sistemes de transmis-
sió de dades que utilitzen els streaming de 

vídeo tampoc estan sent suficientment 
ben rebuts pel tema de la protecció de da-
des dels pacients. S’ha de veure si arriba-
ran noves generacions d’ulleres més po-
tents, si es pot millorar la imatge, la 
potència i la capacitat de procés. No obs-
tant això, el que ens estan oferint ara ens 
sembla prou interessant per tenir una 
aplicació comercial que ens faciliti la feina 
i millori la seguretat dels pacients aneste-
siats.

Creus que l’ús mèdic de les Google 
Glass és útil fora del quiròfan? 
Sí, podríem visitar un pacient a la planta i 
podríem veure abans d’entrar a l’habitació 
si no ens equivoquem de pacient, si és al-
lèrgic, quines malalties té, les últimes analí-
tiques, etc. Podríem descarregar-nos qual-
sevol informació del pacient. 

Has pensat en altres tipus de “weara-
bles” per millorar el vostre treball? 
De moment, són coses molt noves que es-
tan en desenvolupament i cal veure si de 
tots aquests desenvolupaments n’hi ha 
cap que sigui realment útil, pràctic i, a més, 
tingui avantatges per als pacients. Jo tinc 
esperances, penso que el futur ens depara 
coses realment espectaculars. 

Innovació i tecnologia
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Consultori terminològic

que segueix un criteri d’adaptació diferent 
al català. Així, en oftalmologia és habitual la 
forma querato- (en termes com 
queratocentesi, queratocele, escleroqueratitis, 
iridoqueratitis, queratocon, queratoglobus, 
queratoplàstia, queratorrexi, etc.), al costat 
de les formes amb cerato-.

Aquesta mateixa vacil·lació es dóna també 
en alguns derivats de la família de kystis. 
Així, tot i que estan plenament implantats 
el substantiu quist i l’adjectiu quístic -a, 
aquest darrer coexisteix amb cístic -a i tots 
dos adjectius estan consignats en el 
diccionari normatiu.

Us recomanem que consulteu aquesta 
terminologia en el Cercaterm, el servei 
automatitzat de consultes del TERMCAT, i 
també en el Diccionari d’oftalmologia en 
línia. 

el cas de la família de derivats de kystis 
“cistella”, que ha donat lloc a mots 
patrimonials com cistell i cistella. I aquest 
és el criteri preferent que convé tenir 
present especialment a l’hora de crear 
nous termes.

La forma cerato- (o cerat-), per tant, 
s’acorda a la norma general en català 
d’incorporar els ètims grecs a través de la 
forma llatinitzada, amb l’evolució de la 
kappa grega (k) a ce (c). La forma 
querato- (o querat-), en canvi, és una forma 
incorporada seguint el model d’altres 
llengües, probablement l’anglès, i 
justificada per criteris d’analogia formal i 
internacionalitat.

Es constata que la vacil·lació en la 
transcripció al català de mots amb kappa 
inicial és especialment freqüent en els 
àmbits especialitzats, sobretot en aquells 
que tenen una forta influència de l’anglès, 

La ceratosi o queratosi és una lesió de 
l’epidermis consistent en la hipertròfia de 
la seva capa superficial o còrnia. És un 
terme compost per la forma prefixada del 
mot grec kéras kératos “banya”, “matèria 
còrnia”, i la forma sufixada del grec -ôsis, 
derivat dels verbs terminats en -oω, que 
indica un estat patològic.

Tant cerato- (o cerat-) com querato- (o 
querat-) són formants originats a partir de 
l’ètim grec kéras kératos: són adequades, 
doncs, tant la forma ceratosi com 
queratosi. En el diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans trobem altres casos 
paral·lels en què es recull explícitament la 
duplicitat de formes en termes mèdics: 
ceratina o queratina i ceratitis o queratitis. 

Per defecte, l’adaptació en català de la 
kappa grega és c en català, com passa en 

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

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

Consultes amb resposta

Cristina Bofill i Caralt

Queratosi o ceratosi? 
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Nous màsters i cursos 
especialitzats per a metges
Centre d’Estudis Col·legials

Centre d’Estudis Col·legials
Passeig de la Bonanova, 47 
08017 Barcelona
T. 93 567 88 88
cecfmc@comb.cat · http://cec.comb.cat

CONSULTA 
ARA 

TOTS ELS 
CURSOS

Màster 
internacional en 
nutrició i dietètica
 _ semipresencial nou 
A partir de març 2015

Màster en 
atenció inicial 
d’urgències
 _ semipresencial 
A partir de febrer 2015

Màster en disseny i 
anàlisi d’investigacions 
clíniques 
_ on line 
A partir de febrer 2015

Màster en 
monitorització 
d’assaigs clínics 
_ semipresencial 
A partir de gener 2015

Màster en 
atenció integral 
al pacient crònic
 _ semipresencial  
A partir de gener 2015

Màster en làser i 
fototeràpia en patologia 
dermatoestètica 
_ semipresencial 
A partir de març 2015

Màster en medicina 
naturista i en 
infermeria naturista 
_ presencial 
A partir de novembre 2014

Màster professionalitzant 
en medicina estètica 
i del benestar
 _ semipresencial nou
A partir de març 2015

Diploma de competència en disseny i anàlisi d’investigacions clíniques _ on line  
A partir de febrer 2015

Diploma de competència en medicina i cirurgia làser_ semipresencial  
A partir de març 2015 

Diploma de competència en sobrepès i obesitat _ semipresencial nou  
A partir de març 2015

28 
novembre 

2014

Medicorasse, Correduría de Seguros, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, SAU, A59498220, passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. 

Medone Serveis, SLU, B61910865, passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. MED SECCIÓ ADMINISTRATIVA, SLU, B62413067, passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

@        935 678 780              med@med.es               www.med.es

Contacta'ns ara i descobreix tots els detalls:

Estudi i assessorament 
personalitzat

Productes que s’adapten 
a les teves necessitats 

Aportacions periòdiques 
o puntuals, productes adaptats 

al teu perfil inversor

Una bona planificació,
la clau per preparar
la teva jubilació 

Avantatges fiscals 
des del primer any
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