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Opinió i anàlisi

La incertesa  
no ens pot paralitzar
Si pensem en tot el que hem viscut els darrers mesos, segurament ens vindrà al cap una 
muntanya russa d’esdeveniments. És probable que tinguem una mena de sensació de 
vertigen que comença amb el record dels terribles atemptats viscuts a l’agost a 
Barcelona i Cambrils i que continua amb la successió d’episodis, d’enorme repercussió 
social i política, que el nostre país està vivint de manera accelerada. Calen bones dosis 
d’anàlisi i reflexió per gestionar tanta immediatesa, tantes emocions i, sobretot, tanta 
informació. De tant en tant, hem de poder aturar-nos, agafar perspectiva i destriar del 
soroll allò que és realment important i que ens ajuda a avançar. Certament, la incertesa i 
el soroll no ens poden paralitzar.

Faig aquest exercici de distanciament mentre escric aquestes línies i confirmo que, 
efectivament, el Col·legi i els metges avancem i no hem aturat la bona marxa dels 
nostres projectes. Ho comprovareu en aquesta revista, on, a més, podeu llegir el 
testimoni de dos companys que van participar en l’atenció a les víctimes de l’atemptat 
terrorista. Un relat admirable, que transmet tots els valors que fan gran la nostra 
professió, especialment en les situacions més dures i difícils. A tots els companys que 
vàreu estar al costat de les víctimes i els seus familiars, us volem fer arribar el 
reconeixement i l’agraïment sincer de tota la Junta.

També trobareu en aquestes pàgines una gran notícia per a tots els col·legiats que fan 
assistència: la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional per un període 
de quatre anys (prorrogable fins a sis). Un acord que ens dona molta tranquil·litat en un 
context de crisi del sector de l’assegurament de responsabilitat civil sanitària i que 
suposa un gran èxit pel fet de garantir la continuïtat del model català d’assegurament.

Recollim també una síntesi del treball participatiu que van dur a terme més de 150 
metges d’atenció primària i gràcies al qual es va elaborar un document que recull prop 
de quaranta propostes concretes de millora d’aquest àmbit assistencial. Són mesures 
que tenen a veure amb l’organització, les condicions laborals, el pressupost o 
l’autonomia de gestió, moltes de les quals es poden aplicar de manera més o menys 
immediata i que des del Col·legi ja hem fet arribar a l’Administració, patronals i sindicats.

Destaquem el treball d’un grup de metges que ha elaborat un excel·lent Document de 
Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya que alerta del risc que suposen 
les teràpies alternatives per als pacients amb càncer, així com de l’obligació que tenen 
els professionals d’oferir sempre els tractaments que disposen de més i millor evidència. 

A l’últim, no vull deixar de recordar-vos que ja ha fet un any de la celebració del 3r 
Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Al llarg d’aquest any, des del Col·legi hem 
fet tot el possible per treballar sense perdre de vista la implementació de les 
conclusions i els objectius que ens vam marcar ara fa un any a Girona. 

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

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

L’Auditori de Barcelona va acollir, el passat 8 d’octubre, un concert de la World Doctors Orchestra, formació integrada 
per metges músics de tot el món, sota la direcció del metge alemany Stefan Willich. L’actuació va tenir la participació del 
violoncel·lista Lluís Claret, un dels músics catalans més internacionals. La recaptació obtinguda amb la venda de les entrades 
va ser per al Grup Àgata (Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama) i la Unitat de Recerca en Medicina 
Oncològica Molecular i Translacional de l’Institut de Recerca August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 

La imatge

Benvolguts companys, us presentem el número 151 de la Revista del Col·legi de Metges 
de Barcelona. En portada teniu un dels reptes més importants que la nostre professió 
te al davant en els propers anys: el repte demogràfic. Tot indica que 9.000 metges 
es jubilaran en els propers 10 anys, fet que mereix tot un seguit de consideracions i 
propostes. 

També hi ha una interessant recomanació per al bon ús de les xarxes socials per als 
metges, un instrument de comunicació potent però que presenta també un seguit de 
riscos i amenaces que convé avaluar sempre amb prudència. 

Hi trobareu també informació de diferents iniciatives i accions del CoMB (teràpies 
alternatives en pacients amb càncer, participació dels metges en la gestió dels hospitals, 
regulació de la prescripció de medicaments per part d’infermeria, el futur de l’Agència 
Europea del Medicament (EMA), la Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica i la Jornada 
d’Atenció Primària al món rural, entre d’altres). 

Finalment, recordem el terrible atemptat de la Rambla de Barcelona, un esdeveniment 
que ens va sacsejar a tots, però en el qual l’actuació de tots els professionals sanitaris 
del SEM i dels diferents hospitals i centres en l’atenció de les víctimes ens va mostrar un 
exemple del compromís, valors i excel·lència de la nostre professió. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

Els reptes més 
importants  

de la professió



Professió

El Col·legi garanteix als col·legiats la cobertura de 
Responsabilitat Professional durant els propers quatre anys

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 
del CCMC, que es contracta de manera coordi-
nada i conjunta, a través de concurs públic, pel 
Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya (CCMC), ha estat ad-
judicada a la companyia SHAM.

SHAM és una mútua d’assegurances fun-
dada l’any 1927, amb seu a Lió (França), espe-
cialista en l’assegurament i la gestió de riscos 
sanitaris. És la primera asseguradora de Res-
ponsabilitat Civil Mèdica a França amb una 
quota de mercat del 50 %, amb més del 60 % 
dels professionals del sector sanitari i el 70 % 
dels establiments públics, i amb una sòlida i 
consolidada posició en el sector.

Actualment també asseguren els serveis 
sanitaris públics de Madrid i el País Basc i el 
Col·legi de Metges de Sevilla i de Saragossa.

L’adjudicació ha estat per un període de 
quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar per 
dos anys més, tot un èxit en una època de crisi en 

l’assegurament de la responsabilitat civil sanità-
ria per la retirada del mercat de la companyia 
Zurich, fins ara majoritària en el sector.

Aquesta nova pòlissa va entrar en vigor 
l’1 de juliol del 2017.

Es mantenen les mateixes prescripcions 
tècniques i es reforça al Servei de Responsa-
bilitat Professional (SRP) del Col·legi de Met-
ges de Barcelona (CoMB), atorgant-li més 
protagonisme en la gestió, tramitació i de-
fensa dels sinistres.

L’adjudicació de la pòlissa a SHAM també 
permet aprofundir en la política de recerca i 
prevenció encetada en els darrers anys per 
l’SRP del CoMB, filosofia que és plenament 
compartida per l’asseguradora. La tasca con-
tínua d’anàlisi de dades de l’SRP amb apre-
nentatge de l’error, amb més de seixanta pu-
blicacions, així com la formació als 
professionals en matèria medicolegal, es 
veurà potenciada per l’experiència en gestió 

     7

El Col·legi de Metges de Barcelona ha consolidat un model propi de cobertura i gestió de la 
responsabilitat civil dels professionals (RCP) que ha estat reconegut com a capdavanter a Europa 
i que garanteix tant la seguretat del metge com una atenció directa i personalitzada per part de 
professionals al seu servei des del mateix Col·legi. La Junta del CoMB té entre les seves prioritats 
mantenir aquest model. En aquest sentit, considera que la recent adjudicació, per un període de 
quatre anys (prorrogable fins a sis), a la companyia francesa SHAM de la pòlissa de RCP 
(intermediada per la corredoria especialitzada Medicorasse i gestionada pel Servei de 
Responsabilitat Professional del CoMB), assegura l’estabilitat d’aquest model d’èxit.

de riscos de SHAM en l’àmbit internacional. 
Continuarem donant difusió a la informació 
en seguretat del pacient i seguretat jurídica 
dels professionals que es desprèn de l’estudi 
de reclamacions i incorporarem d’altres ins-
truments i metodologies en la gestió de ris-
cos. L’equip internacional de SHAM i l’equip 
de recerca de l‘SRP amb els seus col·labora-
dors sumaran forces en pro de la millora en 
seguretat del pacient, potenciant aquesta 
tasca del CoMB.

Amb aquesta adjudicació es garanteix la 
continuïtat del Model Català d’assegurament 
de la responsabilitat civil sanitària amb una 
asseguradora que comparteix la nostra filo-
sofia d’aprofitar la informació que es desprèn 
de l’anàlisi dels sinistres per a la gestió i pre-
venció de riscos. 

Josep Arimany-Manso, director del Servei 
de Responsabilitat Professional
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Professió

Propostes de millora  
per a l’atenció primària
En un Document de Posició la Junta de Govern del Col·legi especifica prop de quaranta 
mesures per millorar l’atenció primària. El treball és el fruit d’un procés participatiu en el qual 
han pres part més de cent cinquanta metges i metgesses del sector.

Diversos professionals fan propostes per a la millora de l’atenció primària.

Vegeu Document  
de Posició complet:
www.comb.cat



Professió

1. Els EAP no han de dependre de càrrecs de gestió lligats a 
hospitals.

2. Apropar la gestió als metges de primària. Cal apropar la gestió i 
les direccions als equips assistencials, afavorint els equips i direc-
cions ben dimensionats, fugint de les Unitats de Gestió. L’equip 
és un: no separar equip de gestió i assistencial. 

3. Eradicar la precarietat laboral. 

4. Apostar per models organitzatius que permetin l’assumpció 
de riscos i la promoció professional. 

5. Homogeneïtzar les condicions de contractació dels equips 
per part del CatSalut. Establir les signatures de contractes en-
tre el CatSalut i els EAP de forma directa i transparent, amb 
indicadors de resultats avaluables. 

6. Adequar la cartera de serveis de l’atenció primària al pressu-

post. Les prestacions no poden augmentar mentre el pressu-
post no ho faci. 

7. L’autonomia professional comença per la gestió de les matei-
xes agendes dels professionals. El professional assumeix el 
compromís d’atendre els seus pacients amb qualitat i dedi-
cant-hi el temps necessari, també de garantir-li accessibilitat, 
és a dir, de fer-ho en el termini adequat per a la seva demanda. 

8. Retirar el visat per a les receptes d’aquells productes que ja 
han estat prescrits. 

9. Elecció dels directors dels EAP amb participació professional. 
Els directors han de ser líders acceptats i no haurien de deslli-
gar-se de l’assistència. 

10. Donar als EAP capacitat de compra de l’atenció secundària i 
de les proves complementàries perquè l’atenció primària si-
gui realment la porta d’entrada del sistema sanitari. 

DECÀLEG DE MESURES QUE CALDRIA COMENÇAR A APLICAR I QUE NO IMPLIQUEN MÉS DESPESA

E
l Document de Posició de la Junta 
de Govern del CoMB sobre La si-
tuació de l’atenció primària i pro-
postes de millora, va ser presen-
tat el passat juny amb el 

compromís de fer-lo arribar al Departa-
ment de Salut i als responsables d’insti-
tucions sanitàries i de sindicats, amb 
l’objectiu que serveixi per impulsar els 
canvis que necessita l’atenció primària. 

Aquest document és el resultat del 
treball participatiu que es va endegar a 
principis de maig, en el qual han pres 
part més de cent cinquanta metges i 
metgesses, tots ells referents de l’atenció 
primària. L’objectiu d’aquest procés de 
reflexió, que va culminar amb una troba-
da de professionals el 18 de maig passat 
a la seu del Col·legi, ha estat posar en 
comú, debatre i, finalment, formular pro-
postes concretes de millora, algunes de les 
quals podrien posar-se en pràctica a curt i 
mitjà termini i, fins i tot, en alguns casos, 
sense increments pressupostaris.  

L’atenció primària de Catalunya és una 
peça clau del sistema sanitari públic. És un 
element fonamental per a la cohesió social, 

en el qual hi treballen més de 15.000 profes-
sionals altament qualificats, però, malgrat 
tot, està en crisi des de fa anys. Una crisi que 
s’ha anat agreujant per la manca d’un pres-
supost adequat i, en conseqüència, per la 
reducció dràstica de les inversions i de les 
retribucions dels professionals sanitaris, així 
com per la pèrdua de llocs de treball. 

La Junta de Govern del Col·legi conside-
ra que la situació a l’atenció primària ha arri-
bat a un punt crític i el senyal més evident 
n’és el desgast i el malestar que expressen 
els professionals que hi treballen. 

El document especifica prop de qua-

ranta mesures i alerta que qualsevol pla o 
estratègia per millorar l’atenció primària 
ha de partir d’unes condicions necessàries: 
•  Increment significatiu de l’assignació 

pressupostària per a l’atenció primària 
(tendir a les recomanacions internacio-
nals que situen la despesa adequada en 
atenció primària en almenys un 20 % de 
la despesa sanitària).

•  Plans d’estabilització del personal i po-
lítiques de contractació que posin fi a la 
precarietat laboral.

•  Promoció i suport dels lideratges profes-
sionals als càrrecs de responsabilitat.

•  Canvis organitzatius que permetin la 
capacitat real de compra, la gestió de 
llistes d’espera, etc.

•  Aposta per l’autonomia i per la implicació 
en la gestió dels professionals. 

•  Evitar la fragmentació de l’assistència.

Les propostes de millora de l’atenció 
primària aborden l’àmbit de l’organitza-
ció, l’entorn i les condicions laborals, el 
pressupost de l’atenció primària i dels 
EAP i l’autonomia de gestió real. 

L’atenció primària 
ha arribat a un punt 
crític i el senyal 
més evident n’és el 
desgast i el malestar 
que expressen els 
professionals que hi 
treballen
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Metges d’hospitals debaten  
diferents propostes de participació
La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona va convocar una reunió, el passat 
mes de juny, amb representants de diversos hospitals de Barcelona per tal de debatre els 
mecanismes i les propostes de participació professional que es van presentar al 3r Congrés 
de la Professió Mèdica (3rCPMC) i intentar avançar perquè el sistema sanitari estigui més 
liderat pels clínics. 

Elvira Bisbe, Anna Carreres, Àngels Escorsell i 
Jaume Roigé van explicar les experiències dels 
processos participatius en diversos hospitals.

P
er part del Col·legi de Metges de 
Barcelona, hi van assistir Jaume 
Padrós, president; Elvira Bisbe, 
vicepresidenta, i Anna Carreres, 
Àngels Escorsell i Jaume Roigé, 

vocals, els quals van explicar les experièn-
cies dels processos participatius en di-
versos centres. A més, van detallar com 
la Junta de Govern del CoMB ha impulsat 
iniciatives per fomentar el lideratge i la 
participació professional, entre els quals 
el Document de propostes de millora i can-
vi per l’ICS i, sobretot, la ponència Lide-
ratge i participació debatuda i consensua-
da en el 3r CPMC. La sessió va comptar 
amb la participació de representants de 
13 hospitals de la demarcació de Barce-
lona: Xènia Aceves, Hospital de Mollet; 
Jordi Altés, Hospital Plató; Maria Arranz, 
Hospital de Viladecans; Beatriu Bayés, 
Hospital Germans Trias i Pujol; Jaume Boa-
das, Hospital de Terrassa; Mònica Botta, 
Hospital de Granollers; Cristina Carod, 
Corporació Sanitària Parc Taulí; Ignasi 
Carrasco, Fundació Althaia Manresa; Bet-
lem Cervelló, Hospital de Mataró; Faust 
Feu, Noemí Pou i Manel Vera, Hospital 
Clínic; Mariano Huerta, Hospital de Vila-
decans; Ignasi Riera, Parc Sanitari Sant Joan 
de Deu; Marta Simó, Hospital de Sant Pau, i 
Jordi Vilarasau, Hospital Moisès Broggi.

Es van analitzar processos participatius 
que s’han donat a diversos hospitals. Àn-
gels Escorsell va explicar el cas de l’Hos-
pital Clínic, Anna Carreras i Jaume Roigé 

(ambdós de l’ICS) van detallar l’experièn-
cia de l’Hospital Germans Trias i Pujol i 
de l’Hospital de Viladecans i com havien 
escollit el seu director mèdic amb un 
procés participatiu. 

Un aspecte essencial de la reunió va ser 
la consideració general dels represen-
tants hospitalaris que la dinàmica de 
participació encara no està consolidada i 
que hi ha poca cultura d’elecció de càr-
recs dins les organitzacions. Tots ells 
constaten que és difícil implicar els met-
ges en la participació, especialment els 
residents i els metges més joves i, d’altra 
banda destaquen que sovint són els sin-
dicats els que han pres el paper de la rei-
vindicació professional, a més de la sin-
dical. Així mateix, segons es va afirmar a 
la reunió, caldria fomentar la formació 
sobre lideratge, per tal de fer de la gestió 
clínica una branca de l’exercici de la pro-
fessió mèdica tan important com la do-
cència, la recerca o l’assistència. 

Una de les idees més repetides va ser 
que la pressió assistencial és el principal 
obstacle que impedeix als professionals 
implicar-se i organitzar-se per participar 
i impulsar els processos participatius, 
atès que les agendes són ja prou compli-
cades per permetre als metges ocupar-se 
de la gestió i lideratge de la seva feina. A 
aquest fet, s’uneix la sensació de desen-
cís professional que viuen els metges i 
metgesses, degut moltes vegades a la 

seva preocupació pel clima laboral, la 
precarietat, la manca de conciliació o 
l’exigència d’eficiència i reducció de des-
peses.

Tots els participants van agrair la iniciati-
va del Col·legi i van destacar la impor-
tància de tenir un espai de debat, així 
com d’intercanvi d’idees i iniciatives que 
és molt enriquidor. Està prevista la con-
vocatòria d’una nova reunió entre mem-
bres de la Junta de Govern del Col·legi i 
representants hospitalaris, amb l’objec-
tiu de concretar i provar de fer efectives 
les propostes de lideratge i participació 
professional dels metges i metgesses en 
el sistema sanitari. 
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Professió

E
l passat 2 de novembre, el Col·legi 
de Metges de Barcelona va acollir la 
jornada “Té futur la medicina priva-
da?”, un acte que va comptar amb 
l’assistència i la participació de més 

de dues-centes persones, representants de 
tots els agents implicats en aquest sector: 
metges, companyies asseguradores i clíni-
ques privades i de l’Autoritat Catalana de la 
Competència. Durant la sessió, es va pre-
sentar la nova Guia Professional de Medici-
na Privada, una publicació del Col·legi amb 
informació pràctica i molt completa adreça-
da als professionals que ja exerceixen o que 
vulguin fer-ho en aquest sector.

La jornada va evidenciar la necessitat 
urgent de promoure un espai permanent 
de debat, que inclogui també els pacients, 
per tal de definir unes regles del joc trans-
parents, en un context marcat per la guerra 
de preus que mantenen les companyies as-
seguradores. El president del CoMB, Jaume 
Padrós, va denunciar l’increment de la pre-
carietat laboral a la sanitat privada i va insis-
tir en la necessitat que el sector s’adapti als 
canvis socials per tal que resulti atractiu per 
als professionals més joves. 

El doctor en Economia i vicepresident 
del Cercle de Salut, Lluís Bohigas, va  mode-
rar la sessió i va facilitar les principals dades 
del sector de la medicina privada, en el qual 
treballen més de sis mil metges col·legiats 
al CoMB. El 25 % dels catalans (uns dos mili-
ons de persones) disposen d’una pòlissa 
d’assegurança de salut privada. En termes 
econòmics, això es tradueix en 1.654 mili-
ons d’euros (segons dades de 2016). Aques-
tes dades mostren, segons Bohigas, que el 
sector té futur, però, tal com va recordar 
Pere Torner, metge traumatòleg i president 
de la Societat Catalana de Cirurgia Trauma-
tològica i Ortopèdica, des del punt de vista 

Té futur la medicina privada? 
El Col·legi promou un espai de diàleg durant la jornada que va aplegar representants del sector de la 
medicina privada: metges, companyies asseguradores, clíniques privades, Administració i pacients.

PROGRAMA
 
19.00 h.  Benvinguda i Presentació de la Guia Professional de Medicina Privada del CoMB. 
 Dr. Jaume Padrós, president del CoMB.  

19.10 h.  Debat: Té futur la Medicina Privada? 
 Modera: Sr. Lluis Bohigas, doctor en Economia, vicepresident del Cercle de Salut.

  Convidats representants de:
  Entitats d’Assegurança Lliure: 
  SegurCaixa ADESLAS - Dr. Antoni Paredes, director Zona Nord-Est. 
  Clíniques: 
  Grup QUIRÓNSALUD - Sr. German Barraqueta, director Territorial dels Hospitals Privats de Catalunya 
  i Aragó. 
  Professionals: 
  Dr. Pere Torner, metge traumatòleg, president de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica
  i Traumatologia. 
  Administració: 
  Autoritat Catalana de la Competència - Sr. Marc Realp, director General. 

 Temes a desenvolupar: 
  Pòlisses low cost.
  Mercat laboral i feminització.
  Honoraris i facturació.
  Societats Professionals / Associacions Professionals.
  Marc regulador:  Acreditació,  contracte i  competència.

20.30 h.  Cloenda
 Sr. David Elvira, director del CatSalut i Dr. Jaume Padrós, president del CoMB.  

 

Organitza: Col·labora:

Dijous 2 de novembre de 2017, a les 19.00 h
Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona - Passeig de la Bonanova, 47 – 08017 Barcelona

DEBAT AL CoMB: 
TÉ FUTUR LA MEDICINA PRIVADA?

Cercle
de Salut

dels professionals, ara per ara, “es tracta 
d’un futur incert”.

Torner va representar la veu dels met-
ges en aquesta jornada. Aquests són els as-
pectes més rellevants de la seva interven-
ció:
• Preocupació dels professionals per la 

manca de diàleg i d’unes regles del joc al 
sector de la medicina privada. Cal trobar 
un espai de diàleg en el qual els metges 
han d’intervenir com a actors, denunci-
ant mancances, però també fent propos-
tes i en positiu.

• La medicina privada no pot ser només 
un negoci. Cal pensar en els pacients i 
posar al centre la qualitat assistencial. 

• La medicina privada tampoc pot ser una 
activitat low cost. Existeix risc, si la ten-
dència actual no es corregeix, que esde-
vingui una medicina de segona divisió, 
on els professionals no tan sols perdin 
poder adquisitiu, sinó també possibili-
tats de formació i de promoció. La medi-

cina és assistència, però també ha de ser 
formació continuada, docència, recerca, 
innovació, gestió clínica dels recursos i 
inversió en tecnologia. Aquests aspec-
tes, ara mateix, són testimonials a la me-
dicina privada i no estan incentivats.

• És impossible oferir una cobertura de 
qualitat i amb garanties amb pòlisses a 
30 euros mensuals. Els pacients no co-
neixen el detall de les cobertures i els 
metges acaben pagant el cost real de 
l’assistència, amb pèrdua de retribucions 
i dificultats en la pràctica assistencial, per 
exemple, a l’hora de sol·licitar proves i 
proposar tractaments.
És urgent actualitzar el nomenclàtor i 

adequar-lo a l’evolució tècnica dels actes 
mèdics i per ajudar a ajustar-hi els honoraris 
professionals que s’estableixin entre els 
metges i les entitats asseguradores. Les so-
cietats científiques tenen un paper clau a 
l’hora d’assessorar el Col·legi en aquest 
tema. 

Vegeu vídeo:
www.comb.cat
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Dossier

La jornada #salut20comb sobre La pràctica 
mèdica al segle xxi: Tecnologia i humanisme 
es va celebrar en el marc de la 1a fira Heal-
thio d’innovació sanitària, en la qual es va 
mostrar l’enorme esforç que estan fent els 
hospitals, l’atenció primària i els empre-
nedors per portar millores tecnològiques 
als pacients i als mateixos professionals. 
Alguns dels exemples que s’exposaven 
als estands de la fira eren: realitat virtual 
per aprendre anatomia des de “dins” del 
cos, realitat augmentada, ecògrafs porta-
bles, electrocardiogrames de la mida 
d’una targeta i, entre d’altres, detectors 
de meningitis per a nadons que no reque-
reixen punció lumbar.

Jordi Serrano-Pons, membre de la Secció 
d’e-salut i cofundador de Healthio, va pre-
sentar la sessió de debat en la qual, tot i 
tractar molt d’innovació i tecnologia, es 
va incidir que cal no oblidar que aquestes 
no són una finalitat en si mateixes, sinó el 
vehicle per millorar la pràctica de la medi-
cina i la cura dels ciutadans. Es va palesar 
que la societat està canviant, tant sociolò-
gicament com demogràficament, i es ne-
cessita una tecnologia útil per afrontar la 
cura de les persones que formen la socie-
tat del segle xxi.

Mireia Sans, presidenta de la Secció d’e-sa-
lut, va fer la cloenda de la sessió i va presen-

Replantejar  
la medicina del segle xxi
La qualitat de la informació en salut a la xarxa, la formació dels 
professionals i el rol dels metges en l’atenció i en la pràctica 
mèdica al segle xxi  són els principals aspectes que es van 
tractar en la sisena jornada #salut20comb, jornada sobre salut 
digital organitzada per la secció d’e-salut del Col·legi. 

Sisena edició #salut20comb

tar les conclusions del debat, que es va es-
tructurar en tres taules rodones en les quals, 
entre d’altres qüestions, es van tractar els 
següents aspectes:

•  Passat, present i futur de les acreditacions 
sobre la informació sanitària. Es va cons-
tatar que és impossible controlar la veraci-
tat i qualitat de tot allò que es publica a la 
xarxa. Malgrat això, el Col·legi de Metges 
de Barcelona des de fa més de quinze 
anys, a través del programa Web Mèdic 
Acreditat, vetlla perquè els webs que de-
penen de metges compleixin un codi ètic 
que ofereixi al ciutadà seguretat quan 
s’informa a través de la xarxa. 

•  La formació dels metges al segle xxi: 
Acreditació i reacreditació. Pel que fa a la 
formació del metge hi va haver acord en 
el sentit que cal adaptar la formació dels 
estudiants a allò que després es trobaran 
a la realitat: treball en equip, habilitats co-
municatives. A més, es va considerar que 
l’examen MIR s’hauria d’actualitzar per 
avaluar aspectes que van més enllà dels 
coneixements tècnics.

•  La metgessa i el metge del segle xxi. En el 
debat es va constatar que els metges i els 
altres professionals de la salut s’enfronten 
a reptes que fa anys eren impensables. Els 
models de comunicació han canviat i mo-
dulen la relació metge-pacient, que ha 
transcendit la consulta i ha passat a la xar-
xa, on sense adonar-nos-en s’està fent tam-
bé salut comunitària. D’altra banda, falta 
una mica d’ordre al model innovador. 
D’una banda, falta comunicació entre els 
diferents projectes per poder treballar 
junts i aprofitar esforços i, de l’altra, al met-
ge no li acaba d’arribar informació pràctica 
sobre com aquella innovació li facilitarà la 
feina a la consulta i quina repercussió tin-
drà per a ell i per al pacient. 

Mònica Moro, responsable de comunicació, ebusiness i RSC a Grupo Menarini i experta en 
Internet Sanitari; Mireia Sans, presidenta de la Secció d’e-salut, i Gustavo Tolchinsky, secretari del 
CoMB, en la taula de debat 1.

Més informació: 
www.youtube.com/barcelona
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Recomanacions en l’ús professional 
de les xarxes socials 
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha elaborat un document per traslladar als 
professionals les recomanacions que els orientin en L’ús d’informació mèdica i de l’exercici de 
llibertat d’expressió a les xarxes socials.

Dossier
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Els autors del document van 
ser: Adriana Bataller, Albert 
Cassasa, Lluís de Carreras, 
Mercedes Martínez, Mónica 
Moro, Ignasi Pidevall, Mireia 
Sans i Josep Terés.
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Vegeu document  
complet:
www.comb.cat
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La qüestió

?Quin ús fas de les xarxes socials 
en la teva activitat professional 

Marco Inzitari, 
director assistencial de 
Recerca i Docència Parc 
Sanitari Pere Virgili

Les xarxes socials són part 
de la nostra vida i professió 
i en preveig una constant 
expansió i transformació. 
Utilitzo Twitter, eficient per 
estar actualitzat mitjançant 
breus “piulades”, que 
permeten seguir revistes 
científiques i institucions 
de prestigi internacional, 
comentaris de referents de 
qualsevol sector i noves 
iniciatives. També permet 
divulgar la pròpia feina 
i intercanviar opinions. 
Utilitzo poc Linkedin, xarxa 
professional per definició, i 
puntualment Researchgate 
i Instagram. Per qüestió de 
temps, seleccionar és clau. 
Interessants també els blogs, 
com Avenços en Gestió 
Clínica, molt actualitzat també 
sobre geriatria i cronicitat. I, 
des de la Societat Catalana 
de Geriatria i Gerontologia, 
publiquem #Geribloc (a www.
scgig.cat), sessió bibliogràfica 
virtual setmanal.
En resum, les xarxes són 
eines eficients d’actualització 
i divulgació global. Sense 
oblidar la utilització creixent 
per part dels pacients.

Miguel Molina, 
metge de família EAP Lluis Millet 

Les xarxes socials són eines 
utilitzades tant en la comunicació 
sanitària entre professionals com 
en la relació metge-pacient. El 
desenvolupament de les xarxes 
socials ha generat un nou entorn 
per a la divulgació d’informació 
sobre salut i la trobada entre 
professionals sanitaris i entre el 
metge de família i els seus pacients.  
L’ús de les xarxes socials per part 
del metge de família no  és un fi 
en si mateix sinó que s’utilitza per 
tenir una presència professional 
digital i donar-se a conèixer tant a 
altres professionals sanitaris com als 
pacients, alhora que es col·labora 
amb ells. A més, poden ser 
utilitzades com a complement per a 
funcions sanitàries no assistencials 
com per exemple la formació 
continuada, la docència i la recerca. 
A nivell personal l’eina que utilitzo 
més és Twitter. La disponibilitat 
de poder llegir microresums de 
140 caràcters de manera ràpida i 
amena m’ofereix una gran confiança 
i disponibilitat de lectura diària i 
és, avui, imprescindible a l’hora 
de mantenir-me actualitzat. El 
més important és triar bé les 
fonts i assegurar-se que siguin de 
confiança. Twitter també és una 
eina molt potent per difondre 
missatges de salut o per fer 
activitats d’Educació per a la Salut, 
ja que el seu caràcter participatiu 
permet la creació de grups virtuals 
de salut. 

Miquel Torres, 
cap del Servei de Medicina 
Interna Fundació Hospital  
de l’Esperit Sant 

De fet, faig molt poc 
ús de la xarxes socials 
professionalment. 
Personalment, utilitzo molt 
el correu electrònic i alguns 
grups de Whatsapp.  És ben 
cert que les noves xarxes 
socials, com Facebook, 
Twitter o Instagram, tenen ja 
un present i també un futur, 
tant per interaccionar amb 
els col·legues  com amb els 
pacients. 
Les generacions més joves 
utilitzen aquestes eines de 
manera més habitual i això 
fa preveure que, en general, 
les noves tecnologies de la 
informació aniran ocupant, 
cada cop més, un espai 
important en el món sanitari 
i en el desenvolupament 
professional. 
Una cosa que em preocupa 
és la salvaguarda de la 
confidencialitat, i amb això 
vull dir que cal treballar la 
seguretat d’aquestes eines.

Elisabeth Reverter, 
pediatra de l’ABS Montgat-
Tiana i coordinadora de 
Pediatria de Badalona 
Serveis Assistencials 

Som un grup de pediatres 
i infermeres de set ABS 
de Badalona Serveis 
Assistencials, estem ubicats 
a diferents edificis i per 
comunicar-nos fem servir 
molt les xarxes socials. 
Utilitzem el correu electrònic, 
però també tenim un grup de 
Whatsapp per a informacions 
ràpides. Quan hem de fer 
publicacions o treballs en 
grup utilitzem aplicacions per 
poder treballar en xarxa. 
Tenim un blog de pediatria on 
cada quinze dies publiquem 
notícies de salut i els 
pares també poden trobar 
informació pediàtrica. 
Ara, d’aquí a pocs dies, 
sortirà al mercat una app 
de pediatria que hem creat 
nosaltres, els pares se la 
podran descarregar al mòbil i 
podran tenir molta informació 
en un sol clic.

Més informació: 
blogcomb.cat
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El CoMB als mitjans

seu de l’EMA, del qual el Col·legi de Met-
ges de Barcelona en forma part. Van infor-
mar d’aquest fet les agències Europa 
Press, EFE i ACN; els diaris La Vanguardia, 
Ara, El Punt Avui, El Periódico, El Mundo, 
ABC i La Razón; el diari econòmic Expan-
sión; els mitjans sanitaris Diario Médico, 
Redacción Médica, El diari de la sanitat i Ga-
ceta Médica i la publicació electrònica Vi-
laweb.cat.  

Així mateix, a l’agost, El Periódico de 
Catalunya va publicar una tribuna d’opi-
nió de Jaume Padrós en suport de la can-
didatura. 

El CoMB alerta dels canvis en la demo-
grafia mèdica per la jubilació massiva de 
professionals els propers anys
El Periódico de Catalunya va publicar un ex-
tens reportatge al juliol sobre la jubilació 
d’un terç dels metges en un termini de deu 
anys. Van publicar també informació sobre 
el tema els mitjans sanitaris Diario Médico, 
Redacción Médica i El Médico Interactivo. 

El Col·legi de Metges reconeix la gran 
tasca dels professionals als atemptats 
terroristes de Barcelona i Cambrils
L’agència Europa Press, les publicacions 
sanitàries Redacción Médica i Jano, i el 
mitjà electrònic Vilaweb.cat es van fer res-
sò del comunicat del Col·legi de Metges 
de Barcelona. 

Conveni entre la Fundació Galatea i 
Almirall per prevenir el ‘burn-out’ 
dels MIR
La signatura d’aquest conveni al juny va 
sortir publicada a Diario Médico i Gaceta 
Médica, entre d’altres.

Defensa de les vacunacions
7 Días Médicos va publicar una entrevista 
al juny amb Magda Campins, membre de 
la Junta de Govern del Col·legi de Metges 
de Barcelona,  sobre la vacunació a l’adult 
i el professional sanitari. D’altra banda, al 
juliol, LaVanguardia.com va publicar una 
notícia on es recordava la campanya del 
Col·legi “vacunar és protegir”. 

Concerts de la World Doctors Orchestra
Van recollir informacions sobre aquests 
concerts, amb entrevistes amb metges 
músics que hi van tocar la televisió Bete-
vé; l’emisora Catalunya Ràdio; el diari La 
Vanguardia, El Punt Avui, Ara i les publica-
cions sanitàries Diario Médico, Revista Mé-
dica i Gaceta Médica. 

Entrevistes i declaracions del presi-
dent del CoMB sobre l’actualitat sa-
nitària
Diversos mitjans de comunicació han fet 
entrevistes sobre actualitat sanitària i ge-
neral al president del Col·legi de Metges 
de Barcelona. Entre ells, Catalunya Ràdio, 
Diario Médico, El Punt Avui i Vilaweb.cat. 

El Periódico

16 de juliol de 2017

El Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) i les societats cientí-
fiques alerten del greu risc que supo-
sen les pseudoteràpies per a malalts 
de càncer
Després de la roda de premsa que va tenir 
lloc el 15 de juny, van tractar el tema els 
informatius de TV3, 8TV, Telecinco, TVE a Ca-
talunya i Betevé, incloent en la seva majoria 
declaracions de Jaume Padrós, president del 
CoMB; les emissores Catalunya Ràdio, RAC1 i 
Cadena SER; les agències EFE, Europa Press i 
ACN; els diaris La Vanguardia, Ara, El Punt 
Avui, El Periódico, El País, El Mundo, ABC, La Ra-
zón, Diari de Girona, Segre, Regió 7 i 20 minutos 
i les seves edicions on line; les publicacions 
especialitzades Diario Médico, El Semanario 
de Diario Médico, Gaceta Médica, Redacción 
Médica i Siete Días Médico; i les publicacions 
electròniques Vilaweb.cat, Elnacional.cat, El-
diario.es i Cronicaglobal.com, entre d’altres. 

Document de Posició del Col·legi de Met-
ges sobre Atenció Primària i propostes de 
millora
Van recollir la notícia les agències Europa 
Press, EFE i ACN; la televisió TV3; els diaris La 
Vanguardia, Ara, El Punt Avui, El Periódico, El 
País, El Mundo, La Razón, Segre, Diari de Girona 
i 20 minutos, així com les seves versions digi-
tals; les publicacions sanitàries Redacción Mé-
dica, El médico interactivo i El diari de la sanitat 
i les publicacions electròniques Naciódigital.
cat i Vilaweb.cat, entre d’altres.

Consideracions del CCMC sobre la pres-
cripció d’infermeria
Van recollir notícies sobre aquest comunicat 
les agències Europa Press, EFE i ACN; les tele-
visions TV3, TVE a Catalunya i 8TV; les emis-
sores Catalunya Ràdio, RAC1, COPE a Catalu-
nya i La Xarxa; els diaris La Vanguardia, Ara, El 
Periódico, El País, El Mundo, ABC i La Razón, així 
com les seves edicions digitals, i els mitjans 
sanitaris Diario Médico, El médico interactivo, 
Redacción Médica, Gaceta Médica, Jano i El di-
ari de la sanitat, entre d’altres.

Suport a la candidatura de Barcelona 
com a seu de l’EMA
Al juny es va iniciar l’activitat del Comité de 
Suport a la candidatura de Barcelona com a 
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Antoni Trilla – Vosaltres estàveu treballant 
el 17 d’agost i us vàreu trobar de sobte 
amb una situació d’alta complexitat amb 
moltes víctimes simultàniament. Ana, 
com ho vas viure?

Ana Zapatero – Era una situació molt estra-
nya i molt diferent de qualsevol altra que ha-
guéssim viscut. Jo era a quiròfan. Quan van 
fer la trucada d’avís del SEM, vaig baixar a 
urgències amb les companyes de guàrdia. La 
nostra major incertesa era quants pacients 
rebríem. Havíem de fer el que fem sempre, 
havíem d’atendre igualment els malalts, 
però teníem la incertesa de si podríem donar 
resposta a tots el que arribessin.

A.T. – Joaquim, a partir de quin moment 
sou conscients de la magnitud de l’atemp-
tat i del volum de víctimes?

Joaquim Rios – L’alerta des del primer mo-
ment entra com un atemptat per atropella-
ment de diversos ferits. La Guàrdia Urbana 
informa que hi ha un atropellament amb 
molts ferits a la Rambla i que es tracta d’un 
atemptat terrorista. Des del primer mo-
ment vam saber que ens enfrontàvem a 
allò que feia anys semblava que podia pas-
sar. Després dels atemptats de París, tot-
hom era conscient que allò que era proba-
ble havia arribat.

A.T. – Us vàreu sentir prou segurs, prou 
preparats? Confiàveu en l’entorn?

A.Z. – Des del primer moment, vam tenir 
clar que havíem de fer el de sempre. Quan 
van arribar més companys a fer-nos costat i 
a donar-nos un cop de mà, de seguida tot 
va fluir molt fàcilment. La veritat és que te-
níem por de l’arribada massiva de víctimes i 
dubtes de com els ubicaríem. Per sort, les 
urgències del nostre hospital són molt no-
ves i vam poder ubicar tots els pacients sen-
se problemes. Teníem molt present que 
qualsevol dia podia passar i ja havíem disse-
nyat un protocol d’atenció a múltiples vícti-
mes, que es va posar en marxa aquell dia.

A.T. – Una de les tasques fonamentals del 
SEM va ser determinar el nombre de vícti-
mes, la prioritat, com i on s’havien de re-
partir. Tots compartim la idea que aquesta 
feina va ser un èxit i la raó que no es produ-
ís cap col·lapse. Com va funcionar tot 
aquest sistema?

J.R. – Al SEM mai havíem fet front a una situa-
ció d’aquesta magnitud. És cert que tenim 
una preparació prèvia, però després cal 
veure si s’ajusta a la realitat. Els atemptats 
de Boston i de París van suposar un canvi de 
paradigma. Els sistemes d’emergències han 
de ser-ho també de catàstrofes. Probable-
ment, es van produir disfuncions de segure-
tat. Ningú es plantejava que hi pogués ha-
ver, per exemple, un tirador actiu o que la 
furgoneta explotés. Tenim algunes imatges 
on veiem ambulàncies i vehicles de la Guàr-
dia Urbana i dels Bombers al voltant de la 

furgoneta. El SEM s’ha de plantejar un canvi de 
paradigma i tenir en compte aquests escenaris. 

A.T. – Havíeu fet algun tipus de simulacre o 
d’entrenament previ?

A.Z. – Tenim un pla molt concret d’activació 
de personal, però no va fer falta aplicar-lo 
perquè, de mans no en van faltar. Va venir 
tothom, a més dels que ja hi érem inicial-
ment. El que calia era assegurar l’allibera-
ment d’espais, això és fonamental. Per sort, 
no teníem plena la UCI, com normalment la 
tenim. Vam poder drenar la unitat de paci-
ents semicrítics i així vam alliberar una bona 
part de la UCI. Tot això forma part del pla. 
De fet, no l’havíem assajat mai, però és un 
pla que es modificarà arran de tot el que ha 
passat. Ens va servir per posar-nos en un 
punt de partida. Cadascú va assumir molt 
bé el seu rol i ningú va voler fer la feina d’un 
altre, la qual cosa és molt important.

J.R. – Els plans han de ser molt senzills, intu-
ïtius i fàcils d’aplicar. S’han de treballar mol-
tíssim. El model de triatge que fèiem servir 
fins ara, que és el triatge START, no ens ser-
veix en aquestes situacions. Probablement, 
hem d’anar cap un triatge binari, on inicial-
ment parlem dels que estan vius i els que 
estan morts; dels que es poden moure i els 
que no... On identifiquem els pacients crí-
tics quirúrgics com a prioritaris. Si el pla és 
complicat, en una situació que és complexa, 
no ens en sortirem.

L’atenció mèdica a les víctimes  
de l’atemptat de la Rambla de Barcelona

Taula rodona
Entrevista completa a: 
www.youtube.com

El Col·legi de Metges de Barcelona va mostrar la seva indignació i consternació pels terribles 
atemptats ocorreguts el passat agost a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. També va 
expressar el seu reconeixement a la gran tasca dels metges i la resta de professionals sanitaris, 
policies i serveis de protecció civil que van demostrar la seva professionalitat, vàlua, 
compromís i excel·lència. Ana Zapatero, metge intensivista de l’Hospital del Mar i Joaquim 
Rios, Cap territorial del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de Barcelona, participen en una 
taula rodona sobre com van viure els metges l’atenció a les víctimes de l’atemptat, moderada 
per Antoni Trilla, vocal de la Junta del CoMB.
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Taula rodona 

Entrevista completa a: 
www.youtube.com

A.T. – Recordeu els vostres primers pensa-
ments i sensacions davant del caos?

J.R. – Jo vaig arribar a la Rambla 7 o 8 minuts 
després de l’avís. Hi havia una calma tensa, 
no hi havia crits, no hi havia alteració... Te-
nia interioritzat que el que havia de fer era 
mirar de sobreviure dins d’aquell caos. Als 
20 minuts, ja estava sortint el primer ferit 
cap a l’hospital i, en 1 hora i 50 minuts, sor-
tia el darrer ferit greu. Tenim la sensació 
que les coses es van fer bé. Però amb això 
no n’hem de tenir prou. Tenim l’obligació 
d’analitzar-ho tot i veure perquè els resul-
tats van ser bons. Dels malalts que no van 
ser exitus in situ, no se’n va morir cap fins 
que van passar dies, per alguna complica-
ció tardana. Va ser una bona feina nostra i 
dels hospitals. Però no ens ho podem creu-
re i cal que ens plantegem si tindríem els 
mateixos resultats en cas d’una catàstrofe 
de dimensions més grans.

A.Z. – Jo vaig pensar: “Ens ha tocat” i en 
cap moment vaig tenir la sensació de no 
voler ser-hi. Tots plegats vam fer una mica 
d’abstracció: “Ha passat això a la nostra 
ciutat i a la nostra gent i ara hem de treba-
llar. Farem el que hem de fer, igual que ate-

nem els pacients que venen altres dies per 
d’altres motius”. També va ajudar molt el fet 
de no poder veure imatges. Estàvem com aï-
llats. L’endemà ja no va ser tan fàcil mantenir 
aquesta abstracció.

A.T. – La feina ben feta ja és una satisfac-
ció suficient o sentiu la necessitat de que 
hi hagi un reconeixement més oficial?

J.R. – Fer bé la nostra feina és el nostre deure 
i la nostra responsabilitat. Però, per la situa-
ció viscuda, la implicació de la gent, la quan-
titat de companys que van venir i l’esforç que 
vam fer, crec que el reconeixement reconfor-
ta. El que vam viure a la manifestació del dia 
26 d’agost, ens va ajudar molt, fins i tot a su-
perar la situació d’estrès viscuda.

A.Z. – A tothom li agrada que li reconeguin la 
feina ben feta. L’agraïment ja ens el vam fer 
entre els companys. Als hospitals, hem rebut 
moltes cartes i mostres d’agraïment de paci-
ents i famílies. Potser no ens cal tant que ens 
reconeguin a escala institucional. Personal-
ment, en tinc prou.

A.T. – Tot el que expliqueu demostra que 
l’elevat nivell d’autoexigència és inhe-

rent a la nostra professió. És evident que 
la feina es va fer bé, però hi ha alguna 
cosa que creieu que hauria de millorar?

J.R. – En una situació com aquesta hi ha tres 
fases, tant en ordre temporal com d’impor-
tància. La primera és la seguretat: Quan arri-
bem al lloc, cal que la zona sigui segura i que 
no s’exposi ningú. La segona és l’assistència. 
I la tercera és la informació, que ens genera 
molta pressió. Jo faria una demanda als polí-
tics i responsables d’institucions: que no 
pressionin per obtenir la informació. Primer, 
perquè hi ha un risc de donar-la malament i, 
segon, perquè aquesta onada de pressió es 
transmet cap a baix i podem malmetre l’as-
sistència.

A.Z. – Nosaltres vam treballar amb molta 
tranquil·litat. Entenc que la situació al carrer 
és molt diferent i que allà pateixes per la prò-
pia seguretat. A l’hospital estem protegits.

A.T. – En dies com aquests, recordo el que 
els dic als meus alumnes: “La noblesa de la 
nostra professió es mostra en situacions 
com aquesta.” És un orgull treballar amb 
professionals com tots vosaltres. Moltes 
gràcies. 

Joaquim Ríos, Ana Zapatero i Antoni Trilla.
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Bona praxi

Nota de la Comissió de Deontologia

S’ha detectat que des d’alguns serveis 
d’atenció primària (SAP) de l’ICS s’ha imposat 
gestionar les derivacions a especialistes de 
manera virtual; d’aquesta manera és 
l’especialista qui decideix si cal o no visitar el 
pacient presencialment.

Davant els dubtes deontològics que 
plantegen aquestes visites virtuals i els seus 
efectes sobre la responsabilitat del diagnòstic 
i el tractament terapèutic dels pacients, la 
Comissió de Deontologia ha fet les següents 
consideracions:

Les derivacions virtuals a l’especialista des 
dels equips d’atenció primària

Els recursos tecnològics poden ajudar a 
la relació entre els metges i els seus 
pacients i entre els mateixos professionals 
mèdics, poden introduir nous processos 
relacionals, però no han de canviar els 
principis de la bona pràctica clínica.

La consulta virtual pot ser útil per agilitzar 
el procés d’assessorament del metge de 
primària per part de l’especialista; però 
implantar la derivació virtual obligatòria 
perquè sigui només l’especialista qui 
decideix si ha de visitar el pacient és 
menystenir la capacitat del metge de 
primària, soscavar la seva autoritat davant 
del malalt, fomentar conflictes relacionals i 
diluir de forma ambigua les responsabilitats.

Cal distingir entre una visita mèdica 
(presencial) entesa com un acte mèdic 
complet, una consulta de metge a metge 
per demanar assessorament expert sobre 
determinats aspectes i una segona opinió 
(presencial o fruit de documentació) en 
què un metge és consultat per un pacient 
o un altre metge.

La visita mèdica, llevat de comptades 
excepcions (aïllament a distància, alta mar, 
casos urgència), sempre ha de ser 
presencial. No és possible la visita mèdica 
virtual, si no és que es tracti del seguiment 
d’un malalt ja conegut (prèviament visitat 
presencialment) i sempre sota el criteri del 
clínic responsable de l’assistència.

En el cas de la consulta o petició 
d’assessorament, el responsable de 
l’assistència i qui decidirà sobre el tipus de 
visita a fer serà el metge de primària que l’ha 
sol·licitat. Quan el metge de primària 
demani assessorament concret (en aquest 
cas es permet la via telemàtica) o una visita 
mèdica (presencial per essència) serà 
l’especialista a qui s’ha derivat el cas qui 
assumirà la responsabilitat de la visita.

Cal que les persones amb responsabilitat de 
gestió afrontin la correcció dels 
desequilibris que es poden detectar al 
sistema. Les mesures fàcils, dràstiques i 
imposades no satisfan ningú i són font de 
problemes.

En el cas en què alguns diagnòstics siguin 
possibles visualitzant una imatge 
(algunes lesions de la pell), cal que el 
metge que ha de cursar la derivació virtual 
hagi rebut la formació adient i disposi de la 
tecnologia adequada per capturar la 
imatge amb qualitat.

Document de 
conclusions:

www.comb.cat



El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya elabora, amb la 
participació i el consens de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia i 
la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, un document on 
defineix i recorda als professionals com han d’actuar amb els 
pacients oncològics d’acord amb la bona pràctica mèdica. 

D
avant la preocupació que ge-
nera a la comunitat mèdica i 
científica i als professionals sa-
nitaris en general l’increment 
de l’oferta i promoció de te-

ràpies alternatives i pseudociències 
sense cap evidència científica de la seva 
eficàcia, especialment quan s’adrecen a 
malalts de càncer, el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya (CCMC) ha con-
siderat necessari elaborar un Document 
de Posició on es recorda als professio-
nals de la medicina quines són les con-
ductes correctes, d’acord amb la bona 
praxi i el Codi de Deontologia, que han 
de guiar la seva actuació en el tracta-

ment d’aquests pacients, que són espe-
cialment vulnerables i estan sotmesos a 
gran patiment.  

Van presentar el document El malalt 
amb càncer. Els tractaments oncològics i 
pal·liatius i les teràpies sense evidència cien-
tífica i pseudociències el president i el se-
cretari del CoMB, Jaume Padrós i Gustavo 
Tolchinsky. A la roda de premsa, també hi 
van participar el president de la Societat 
Catalano-Balear d’Oncologia, Eugeni Sai-
gí; la presidenta de la Societat Catala-
no-Balear de Cures Pal·liatives, Helena Ca-
mell, i el president de la Comissió de De-
ontologia del CoMB, Josep Terés.

El document alerta del risc que aquestes 
teràpies suposen per a la salut, atès que 
sovint generen falses expectatives i poden 
impedir que els pacients rebin el tracta-
ment adequat i més eficaç per a la seva 
malaltia o propiciar l’abandonament del 
tractament prescrit pel metge.

En el document es descriuen els aspectes 
que han de guiar l’actuació dels metges i s’in-
sisteix que l’incompliment d’aquestes indica-
cions de consens científic i clínic en el tracta-
ment del malalt oncològic, així com de les 
indicacions legals i deontològiques, pot su-
posar la comissió d’una infracció greu o molt 
greu i comportar la inhabilitació del professio-
nal de fins a cinc anys per a l’exercici.

D’altra banda, els Col·legis de Metges de Ca-
talunya o el CCMC, si escau, adverteixen 
que també emprendran les accions que 
corresponguin davant d’instàncies admi-
nistratives o judicials contra persones o or-
ganitzacions que actuïn de manera intrusi-
va, aparentant la condició de professionals 
de la medicina, o sempre que s’objectivi un 
greu risc per a la salut dels ciutadans.

Des dels anys noranta, els col·legis de met-
ges han advertit del risc i les conseqüències 
negatives que les teràpies alternatives 
pseudocientífiques poden tenir per als pa-
cients. En aquesta línia, han denunciat i 
perseguit metges i també no metges mit-
jançant processos que han acabat en san-
cions administratives (incloses inhabilita-
cions) i condemnes judicials. 

Alerta del greu risc que 
suposen les teràpies alternatives  
per als malalts de càncer

Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

El document adverteix 
que l’incompliment de 
les indicacions clíniques, 
legals i deontològiques 
suposa una infracció molt 
greu que pot implicar la 
inhabilitació professional.

Document de Posició
www.comb.cat

Bona praxi
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E
l Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) ha fet arribar al 
Govern de la Generalitat la seva 
aportació i consideracions en rela-
ció amb la futura regulació, mi-

tjançant decret, de la indicació de medica-
ments i productes sanitaris per part 
d’infermeria.

Les aportacions es mantenen en la línia del 
posicionament que el CCMC ja havia fet pú-
blic. El termini per presentar les aportacions 
es va tancar el dia 10 de setembre.

Al document, el CCMC indica que el Depar-
tament de Salut ha obert un tràmit de con-
sulta pública previ a l’elaboració d’un pro-
jecte de decret, en el qual inclou una 
memòria justificativa que, malgrat els esfor-
ços per trobar una solució legal basada en 
l’acord entre professionals, fa endevinar que 
no es pretenen reflectir en la futura norma 
aspectes que, des del col·lectiu mèdic, es 
consideren fonamentals per garantir la se-
guretat clínica dels pacients i, si és el cas, la 
seguretat jurídica dels professionals, i que 
han estat punts bàsics de les aportacions 
que les corporacions mèdiques han fet al 
Departament de Salut i són els següents:

1. Indicació de productes sanitaris: 
a. Les infermeres i infermers podrien indicar 
els productes sanitaris recollits en un llistat. 

b. L’acreditació per indicar aquest tipus de 
producte, estaria només vinculada a 
l’acreditació de col·legiació d’infermeria, 
amb el procediment que s’estableixi. 

2. Indicació de medicaments no subjectes 
a prescripció mèdica: 
a. Els medicaments que es puguin indicar 
estarien recollits en un llistat. 

b. Les infermeres i infermers hauran de re-
bre formació sobre les competències neces-
sàries per la indicació dels medicaments 
que figuren en el llistat. Entenem que 
aquesta és una formació bàsica i també es-
pecífica dels fàrmacs que s’aprovin en el llis-
tat. Cal considerar que si bé son fàrmacs per 
símptomes, publicitats i de lliure disposició 
en el mercat farmacèutic, la prescripció la 
faria un membre de l’equip sanitari i molt 
sovint amb pacients amb comorbiditat i po-
limedicació. 

c. Les infermeres i infermers s’haurien 
d’acreditar per a aquesta activitat. 

d. La indicació d’aquests medicaments es 
recollirà a la història clínica compartida del 
pacient amb el motiu de la indicació. 

3. Indicació de medicaments susceptibles 
de recepta mèdica:
a. El diagnòstic i la proposta de tractament 
és competència i responsabilitat del metge. 

b. Cal formalitzar l’autorització d’un metge a la 

infermera o infermer que realitzi la indicació, ús 
i autorització de dispensació del medicament. 

c. La indicació es contempla en els protocols 
o guies de pràctica clínica degudament 
consensuats per l’equip assistencial i en un 
àmbit assistencial concret. 

d. Les infermeres i infermers hauran de re-
bre formació sobre les competències neces-
sàries per la indicació dels medicaments 
que figuren en el protocol i dels protocols 
de pràctica clínica relacionats amb el diag-
nòstic i també específica dels medicaments 
vinculats al protocol. 

e. Les infermeres i infermers s’haurien 
d’acreditar per aquesta activitat. 

f. L’ús d’aquests medicaments s’ha de recollir 
a la història clínica compartida del pacient. 

Per altra banda, es demana que es reguli en 
la futura norma una Comissió formada per 
metges i infermeres junt amb l’Administració 
i s’indiquen les funcions que hauria de tenir.

Finalment, el CCMC considera que si 
s’implementés una primera fase on la indi-
cació, l’ús i l’autorització de dispensació de 
productes sanitaris es fes juntament amb la 
creació d’un primer àmbit d’interacció que 
és la cura de ferides, amb un llistat reduït de 
fàrmacs tòpics relacionat, s’hauria fet un 
gran pas i s’abastaria més del 95 % de la in-
dicació habitual. 

Bona praxi

Regulació de la indicació de medicaments  
i productes sanitaris per part d’infermeria

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Document complet: 
www.comb.cat
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Actualitat sanitària

A
mb el títol “Missió i oportuni-
tats de l’Agència Europea del 
Medicament (EMA)”,  el passat 
mes de juny el Cercle de Salut 
va organitzar a la seu del  

Col·legi de Metges de Barcelona un 
col·loqui per valorar l’impacte que pot te-
nir en els professionals, les institucions sa-
nitàries i la industria farmacèutica la 
instal·lació de l’Agència Europea del Medi-
cament (EMA, per les seves sigles en an-
glès) a Barcelona, més enllà dels estímuls 
econòmics. Actualment, l’EMA té la seu a 
Londres però, com a conseqüència del Bre-
xit, ha d’abandonar la capital anglesa i ha 
de buscar un nou lloc i Barcelona ha pre-
sentat, per segona vegada, la candidatura 
d’acollida (la primera va ser l’any 1992).

Així mateix, el president del Col·legi, 
Jaume Padrós, va destacar en un article 
d’opinió a El Periódico, el 17 d’agost, que 
Barcelona reuneix tots els requisits per al-

El futur de l’Agència Europea  
del Medicament

Document complet: 
www.comb.cat

Debat sobre les funcions de l’Agència Europea del Medicament i les 
oportunitats de futur que comportaria la seva instal·lació a Barcelona

Comitè de Suport 
candidatura EMA  
a Barcelona 
La candidatura de Barcelona per ser seu de 
l’Agència Europea del Medicament compta 
amb una vuitantena d’ambaixadors entre 
professionals vinculats al sector de la salut, 
experts, membres del sector empresarial i 
mitjans de comunicació. Entre les persona-
litats d’aquest comitè hi destaca el presi-
dent del Col·legi de Metges de Barcelona, 
Jaume Padrós, qui ha manifestat que “per a 
la comunitat mèdica i científica de Barcelo-
na i de la seva àrea d’influència, l’arribada 
de l’EMA a la capital catalana seria una gran 
oportunitat per als professionals de la salut 
si sabem aprofitar-la.” 

Barcelona és una de les aspirants més 
solvents tècnicament: és el principal pol 
científic del sud d’Europa, té una potent 
indústria farmacèutica a la ciutat, disposa 
ja d’un edifici per allotjar la seu (la torre 
Glòries) i és la candidata favorita entre els 
treballadors de l’EMA. 

Amb les candidatures sobre la taula, la 
Comissió Europea avaluarà totes les ofer-
tes de forma objectiva sobre la base de 
criteris objectius i tècnics. 

bergar l’EMA i la seva vinguda serà bene-
ficiosa per al seu entorn i “reforçarà la ca-
pitalitat, el prestigi i la influència amb què 
ja compta en l’àmbit mèdic i científic”.

Durant la sessió organitzada pel Cercle 
de Salut, presentada pel director corpora-
tiu del Col·legi, Marc Soler, es va abordar 
el valor de l’Agència per a la pràctica clíni-
ca, farmacèutica i veterinària. Àmbits pro-
fessionals que van anar a càrrec de Xavier 
Carné, per part dels metges; Carles Codi-
na, per part dels Farmacèutics, i Arturo 
Anadon, per part dels Veterinaris.

Un dels punts que es va posar sobre la 
taula va ser els avantatges que els pa-
cients podrien obtenir amb la instal·lació 
de la EMA a Barcelona. Tots els assistents 
van posar èmfasi en el pes cada vegada 
més important dels malalts dins del siste-
ma sanitari i també que la participació del 
pacient en la presa de decisions en aquest 
organisme és cada vegada més palesa. 
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A fons

Demografia mèdica: es pot planificar?
Les previsions demogràfiques de la po-
blació general indiquen que l’esperança 
de vida en néixer implicarà un guany 
d’1,5 anys cada deu anys, segons va indi-
car el director de l’Institut d’Estudis De-
mogràfics, Albert Esteve. Aquest incre-
ment es traduirà, doncs, “en què viurem 
també més anys sense salut i, per tant, la 
demanda de cures augmentarà”. Segons 
Esteve, es calcula que hi haurà 220.000 
persones més que ara que necessitaran 
cures a causa de discapacitats diverses.
El director general corporatiu del Col·le-
gi de Metges de Barcelona (CoMB), Marc 
Soler, va plantejar la pregunta de si fal-

La manca de metges. L’atenció al final  
de la vida. La relació humor i bona salut 

ten metges, per a la qual sembla difícil 
trobar resposta. Soler va presentar la 
piràmide demogràfica dels metges col-
legiats a Barcelona, les previsions del 
Col·legi apunten que més de 9.000 met-
ges actualment en actiu (28 %) es jubi-
laran en els propers deu anys, sense 
que, de moment, s’estigui planificant 
com es durà a terme el necessari relleu 
generacional.

A partir de 2017, les jubilacions no pararan 
d’augmentar. L’any 2019, aquestes supera-
ran el mig miler i els anys 2026 i 2027 supe-
raran el miler anual. Amb aquesta perspec-
tiva,  fa temps que el Col·legi alerta 

Els reptes demogràfics de la professió i l’eventual manca de metges al sistema sanitari, i 
l’atenció als pacients al final de la vida en una societat que es preveu cada cop més envellida 
van ser els temes centrals de debat de la 17a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, celebrada 
a Puigcerdà el passat juliol, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat Ramon Llull. 

públicament de la necessitat de prendre al-
gunes decisions estratègiques en relació 
amb el nombre de metges que el país ne-
cessita.

Soler va posar sobre la taula si calen més 
places de medicina i si caldria augmentar 
les places per fer el MIR. Per afrontar aquests 
interrogants va apostar per un sistema que 
permeti una certa flexibilitat per adequar-se 
a les necessitats en cada moment. 

Soler va avançar algunes propostes del 
CoMB que haurien de permetre adaptar-se 
als canvis:
•  Promoure una organització sanitària més 

Més informació: 
www.youtube.com

17a Jornada d’Estiu  
de la Professió Mèdica 

La manca de metges
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A fons

flexible (autonomia, capacitat de resolució 
i menys burocràcia).

•  Flexibilització del sistema d’especialitza-
ció. Troncalitat.

•  Flexibilitat en la jubilació.
•  Augment amb caràcter flexible i propor-

cional de les places de medicina i de for-
mació  MIR. Avaluació de necessitats per 
especialitats.

•  Millora de les condicions laborals i retribu-
tives. Noves mesures d’incentivació pro-
fessional. Promoció i avaluació de resul-
tats.

•  Metges extracomunitaris: Agilitzar les 
proves d’homologació dels metges espe-
cialistes per tal de reduir incerteses, i pro-
ves d’accés a la col·legiació per als metges 
que no venen a fer el MIR.

La situació de l’atenció primària
També va fer referència a la manca de met-
ges de família Lluís Esteve, tresorer del 
CoMB. El Departament de Salut reconeix 
que a Catalunya calen uns 1.500 professio-
nals d’aquesta especialitat. Esteve va aler-
tar, a més, de les dificultats amb què es 
troben els equips d’atenció primària (EAP) 
d’arreu de Catalunya per trobar pediatres. 

Esteve va apostar per començar a aplicar 

mesures de caràcter organitzatiu que con-
tribueixin a reduir la sobrecàrrega i, per 
tant, a millorar la capacitat de resolució 
dels equips. Caldria, a més, segons Este-
ve, afavorir un clima adequat de treball 
als centres, que faci possible exercir lide-
ratges i la participació dels professionals. 

La situació als hospitals 
“Les necessitats canvien i potser cal pen-
sar en ponts que permetin que els espe-
cialistes puguin atendre altres patologies”, 
va destacar Ignasi Riera, director d’ope-

L’envelliment de la 
professió mèdica 
planteja un clar 
repte de futur: fer 
front a la jubilació 
de la generació dels 
seixanta
racions del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu i coordinador d’atenció especialit-
zada de la Unió Catalana d’Hospitals 
(UCH).

Riera va apuntar diverses propostes que 
podrien contribuir a millorar la situació, 
com ara que es donés més valor al pa-
per dels metges sèniors, no tan sols per 
aprofitar la seva experiència, sinó per 
recuperar l’afecció dels metges més jo-
ves. També va apostar per les aliances 
estratègiques entre hospitals.

Més informació: 
www.youtube.com
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L’ atenció al final de la vida 
La segona taula de la Jornada (1), modera-
da pel president de la Comissió de Deonto-
logia del CoMB, Josep Terés, va aplegar di-
ferents experts que estan participant en 
l’elaboració d’un document del CCMC so-
bre l’atenció al pacient al final de la vida. 
Anna Olivé, presidenta de la secció del 
CoMB de metges de l’àmbit sociosanitari, 
va avançar que el document té l’objectiu de 
donar resposta al compromís dels professi-
onals envers els pacients, tot revisant allò 
que s’està fent en aquest àmbit per tal de 
fer propostes de millora. Olivé va defensar 
una aposta clara per l’atenció integrada, 
les decisions compartides i la implicació de 
tots els professionals, al marge de la seva 
especialitat. 

Van completar la taula Xavier Gómez-Batiste, 
director de la càtedra de Cures Pal·liatives de 
la UVic-UCC; Esther Limón, metgessa de fa-
mília i membre de la Junta de la Societat 
Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL), i 
Marco Inzitari, director assistencial, de re-
cerca i docència del Parc Sanitari Pere Virgili. 
Els experts van recordar la importància 
d’atendre les necessitats psicosocials i espi-
rituals en l’atenció al final de la vida. A més, 
van fer especial incidència en la necessitat 
de detectar necessitats amb prou temps 
per tal de poder fer una planificació amb el 
pacient i la família. 

Humor i bona salut 
La jornada va finalitzar amb la taula “L’humor 
ens fa viure més i millor?” (2), una pregunta a 

la qual van respondre, amb un sí rotund, tres 
grans professionals que treballen cada dia 
amb l’humor com a matèria primera: l’actriu 
Mireia Portas (Polònia), el periodista i guionis-
ta Guillem Sans (director d’APM de TV3) i 
també el periodista Juan Carlos Ortega (ca-
dena SER).  

La cloenda va anar a càrrec del veterà perio-
dista Ramon Besa, redactor en cap del diari El 
País, que va fer reflexionar el públic amb la 
conferència “Per què necessitem periodisme 
avui?”. 

La Jornada va ser organitzada, per primer 
cop, pel Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya (CCMC) i va tenir el patrocini de Grup 
Med i Chiesi. 

A fons

L’atenció al final de la vida

Humor i bona salut

1

2
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Activitat col·legial
L’activitat del Col·legi a cop d’ull
Inclou un resum infogràfic de les xifres més 
destacades del Col·legi el 2016, un calendari 
de les més de noranta activitats dutes a ter-
me al llarg de l’any i les dades de participació 
de metges i metgesses en les activitats col·le-
gials: un total de 2.487 col·legiats. 

Com som i qui som 
Recull l’informe sobre demografia col·legial i 
un article d’opinió sobre la previsió de la ne-
cessitat de metges. 

Món professional
Després d’una introducció a càrrec de Jaume 
Sellarès, vicepresident del CoMB, es fa ba-
lanç del 3r Congrés de la Professió Mèdica 
de Catalunya, s’inclou una crònica de la 13a 
edició dels Premis a l’Excel·lència Professio-
nal i es descriuen les relacions amb el sindi-
cat Metges de Catalunya i l’Organització 
Mèdica Col·legial. 

Món sanitari
Introduït per Elvira Bisbe, vicepresidenta del 
CoMB, s’aborden temes com el pla de xoc 
del Col·legi contra la precarietat laboral, la 
defensa dels professionals i dels usuaris del 
sector de la medicina privada, les propostes 
per reduir les llistes d’espera i la saturació de 
les urgències hospitalàries. També es trac-
ten la conciliació de la vida professional i 
familiar de metges i metgesses, la cerca de 
solucions per a la millora de l’atenció primà-
ria i els processos participatius als hospitals. 
Clouen el capítol articles sobre la prescrip-
ció de medicaments per part dels professio-
nals d’infermeria, el tractament al web col-
legial del Zika i l’enterovirus i la 5a Jornada 
de Debat Sociosanitari. 

Control de l’exercici i Deontologia
Espai dedicat a l’activitat de la Comissió de De-
ontologia, que entre altres accions ha pro-
posat, en el marc del 3r Congrés de la Pro-
fessió Mèdica, una actualització del Codi 
vigent, i a la funció del Col·legi de control 
de l’exercici professional. 

Comptes col·legials
L’estat de la tresoreria col·legial, amb el resul-
tat i balanç de l’exercici 2016, on es destaca 
que el 25 % del pressupost del Col·legi de 
Metges de Barcelona s’ha destinat a despesa 
social, on tenen cabuda el Programa de Pro-
tecció Social, el programa de Prevenció de la 
Violència contra el Metge, la Fundació Gala-
tea o les Beques Bada, entre d’altres. 

Serveis col·legials
Gustavo Tolchinsky, secretari del Col·legi de 
Metges, introdueix aquest bloc, on s’informa 
de les activitats del Servei de Responsabilitat 
Professional, la posada en marxa del Comitè 
d’Ètica i d’Investigació Clínica, la Unitat Inte-
gral de Violència contra el Metge, el Progra-
ma d’Atenció Integral al Metge Malalt (que 
enguany fa 20 anys), el Programa de Protec-
ció Social, els actes d’orientació professional 
als MIR i les 40 sessions informatives de la 
Unitat de Participació. Així mateix, es donen 
xifres sobre el Centre d’Estudis Col·legials, 
l’Assessoria Jurídica del Col·legi, el Servei 
d’Ocupació, i el servei d’Acreditació de la For-
mació Mèdica Continuada. 

Innovació, tecnologia i comunicació
S’explica la posada en marxa de l’app Met-
gesBarcelona, l’activitat de la secció Col·legi-
al de Metges e-Salut, les xifres del segell 
“Web Mèdic Acreditat”, el Programa Metge 
Emprenedor, els canals de comunicació del 

Col·legi (blog, web col·legial, xarxes socials i 
revista COMB) i la presència del Col·legi de 
Metges de Barcelona als mitjans de comuni-
cació (premsa escrita, mitjans on line, ràdio i 
TV). En aquest sentit, s’inclou també un recull 
de les notícies més destacades de l’any.

Cooperació
Tracta les accions del Col·legi en favor de la 
cooperació, la salut global i l’ajuda als refugi-
ats, a on s’assenyalen activitats com el Me-
diConcert i les Beques Dr. Bada.

Cultura i societat
Detalla l’activitat cultural, social, esportiva i 
per preservar la memòria de la professió, 
amb iniciatives com la Galeria de Metges Ca-
talans, l’Agenda Cultural o els Medijocs.

Juntes comarcals i seccions col·legials
Es resumeix l’àmplia activitat realitzada a les 
diferents comarques de Barcelona i les prin-
cipals iniciatives desenvolupades per les sec-
cions col·legials. 

Activitat Grup Med
Les empreses del Col·legi
S’informa sobre el Grup Med, el hòlding 
d’empreses del Col·legi de Metges de Barce-
lona. Segons explica a la introducció Albert 
Lluch, conseller delegat – director general, 
en l’exercici 2016 es confirma la tendència 
positiva de creixement del Grup dels últims 
anys, amb un nombre de clients que ja supe-
ra els 59.000. 

Informe Anual 2016

La Junta informa

La memòria anual del 2016 del Col·legi de Metges de Barcelona recull tota 
l'activitat que s'ha dut a terme des de les diferents àrees, així com tots 
els serveis que s'han posat a disposició dels col·legiats per tal d'atendre 
les seves necessitats. A més, incorpora una àmplia descripció i anàlisi de 
l'evolució demogràfica col·legial. 

A continuació exposem una síntesi del seu contingut.

Informe Anual

In
fo

rm
e 

A
nu

al

Amb el suport de:

Més informació:
informeanual.comb.cat
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L’activitat del Col·legi a cop d’ull

Resum de l’any en xifres

Col·legiats

Atenció  
al col·legiat
Gestions presencials

27.673
Cites prèvies

12.160

6.926
Altes col·legiació

1.443
Col·legiats jubilats

310
Baixes col·legiació

666
Edició carnets col·legials

4.043
 

i legalitzacions

4.918
Autoritzacions  
de consultes mèdiques

71
Orientació professional  

624

Responsabilitat civil Col·legiats assegurats

32.714

25.148

Dones: 16.655

50,9 %
Homes: 16.059

49,1 %

L’activitat del Col·legi a cop d’ull

Orientació professional  
per dedicar-se a la  

medicina privada

nous

seguiment

metges

consultes

intervencionsMediació  

Assessorament  
valoració  

actes mèdics

Seccions Col·legials

32

13
91
159

Medicina 
privada

Protecció social i de 
la salut del metge

Prestacions, serveis i ajuts 
concedits pel Programa  
de Protecció Social

1.619
Metges atesos pel Programa 
d’Atenció Integral al Metge 
Malalt

139
539
Tallers de promoció de la  
salut del metge

30

Comunicació 

3,9 M  
de pàgines vistes al 
web

9.875  
seguidors a Twitter

388  
E-mailings

83  
Nous posts al blog

2002  
“M’agrada” a Facebook

425  
webs acreditats  
per Web Mèdic 
Acreditat

1.458  
aparicions del 
Col·legi  
en mitjans de 
comunicació

61  
Notes de premsa, 
comunicats i notes  
al web

5  
Rodes de premsa

Organització 
d’actes
94  
Actes

40  
Sessions 
informatives 
als centres 
de treball

Programa  
de formació

Alumnes matriculats

894
Beques i descomptes

466
Activitats formatives 
acreditades pel Servei 
de la Formació Mèdica 
Continuada

1.676 

Borsa de treball

1.177
Ofertes rebudes 

1.013
Ofertes gestionades Col·legiats inscrits: 14.210

La Junta informa

La Junta de Govern vol transmetre el seu més sincer agraïment a tots els metges, metgesses i professionals de la salut que han col·laborat amb els 
projectes del Col·legi de Metges de Barcelona i que s'han compromès a promoure la defensa dels valors de la professió i del sistema sanitari, així com 
en la seva dedicació en el bon exercici de la professió mèdica.

De la mateixa manera, vol expressar el seu agraïment als professionals del Col·legi de Metges de Barcelona i del Grup Med que, amb el seu compromís, 
rigor, responsabilitat i dedicació activa, contribueixen a generar confiança i al desenvolupament dels projectes de la institució.
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L’activitat del Col·legi a cop d’ull
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Acreditació de 
continguts del portal 
Appsalut
El CoMB i la Fundació TicSalut han signat un 
conveni de col·laboració per acreditar els 
continguts mèdics del portal AppSalut. El 
Col·legi col·laborarà amb aquest organisme a 
través del Consell Tècnic de Web Mèdic 
Acreditat (WMA), integrat per un equip de 
metges de diferents especialitats que 
s’encarregaran d’avaluar i acreditar els 
continguts mèdics del seu àmbit i els 
vinculats a l’apartat funcional de l’acreditació.

El portal AppSalut és un aparador 
d’aplicacions del sector salut i de benestar 
social que té com a finalitat garantir que la 
ciutadania tingui cura de la seva salut i en 
sigui corresponsable. Totes les aplicacions 
que apareixen en aquest aparador han 
superat un procés d’acreditació de qualitat 
que estableix un entorn segur i de confiança 
per usar aquesta tecnologia. Totes les 
aplicacions estan disponibles de manera 
gratuïta, tant per dispositius iOS com 
Android.

WMA és el programa d’acreditació de 
qualitat de webs mèdics del Col·legi. 
Funciona des de fa més de 15 anys amb 
l’objectiu d’oferir continguts sanitaris de 
confiança i qualitat a Internet. Els usuaris 
poden identificar els webs acreditats gràcies 
al segell de certificació WMA, que han de 
mostrar en la seva pàgina principal. El 
sistema d’acreditació es basa en els principis 
de bona pràctica adherits al Codi de 
Deontologia del Col·legi. 

Benvinguda MIR: Què 
ens manté sans i feliços 
durant tota la vida?
En l’acte de benvinguda MIR d’aquest any el 
vocal de la Junta de Govern del Col·legi, 
Antoni Trilla, va plantejar la qüestió de com 
mantenir-se sans i feliços en l’etapa 
d’exercici del MIR. Per respondre-la, Trilla va 
fer referència al Harvard Study of Adult 
Development, que ha permès conèixer 
l’evolució vital de 724 persones durant 75 
anys. Un dels missatges que ha derivat 
d’aquest grandíssim recull d’informació i 
que respon a la pregunta és que les bones 
relacions personals i familiars són les que 
ens mantenen més sans i feliços. Amb 
aquesta afirmació, el doctor va voler matisar 
que en l’època MIR si es construeix una vida 
a base de bones relacions i s’enforteixen els 
lligams amb la família i amb els amics, 
repercutirà en l’estabilitat personal i en l’èxit.
També va remarcar que practicar l’empatia i, 
sobretot, ser “bones persones”, són requisits 
indispensables “per ser un bon metge o 
metgessa”. 

El Programa de 
Protecció Social, 
reconegut com a 
projecte innovador
Durant la celebració de la V Sessió Tècnica en 
innovació de la Unió Catalana d’Hospitals es 
va reconèixer el Programa de Protecció Social 
(PPS) del Col·legi pel seu caràcter pioner i 
innovador i per ser una iniciativa capdavan-
tera a Catalunya. El PPS va rebre aquesta 
distinció en el decurs d’una jornada que amb 
el lema Compartim el que fem es posaven en 
comú experiències innovadores que es duen 
a terme des de les unitats de treball social 
d’entitats de diferents sectors. 

Activitat col·legial

El Col·legi s’adhereix al 
programa Barcelona + 
Sostenible 
El Col·legi s’ha adherit al programa 
Barcelona + Sostenible mitjançant la 
signatura del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. La participació en aquest 
programa consisteix a elaborar un Pla 
d’Acció anual per millorar la sostenibilitat 
del sector amb una proposta d’actuacions 
concretes que impliquin als professionals i 
que els incentivi a l’execució d’accions més 
sostenibles que assegurin un futur viable i 
durador. L’adhesió al Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat està reconeguda amb 
tot un seguit de recursos, així com amb la 
continuïtat dels incentius econòmics de què 
els professionals gaudeixen fins ara a través 
de l’Acord Cívic amb renovacions anuals.
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Activitat col·legial

Més de dos-cents professionals van 
assistir a la Jornada d’Atenció Primària al 
Món Rural, celebrada a Berga, que aquest 
any va tenir com a títol Sexe, drogues... i 
whatsapp, al·ludint a la gran velocitat amb 
què canvia l’entorn digital i a la sensació de 
vertigen que provoca tant a professionals 
de la salut, com a docents i a pares. 

La Jornada s’ha consolidat aquest any 
amb un rècord d’assistència i de pòsters 
presentats en la seva setena edició. El 
Col·legi de Metges de Barcelona ha 
organitzat l’acte, amb el suport de la 
Societat Catalana de Pediatria i 
l’Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya (AIFFIC). 

Santiago Garcia-Tornel, pediatre associat 
del Servei de Pediatria de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, va presentar l’acte 
precisament amb la conferència Hi haurà 
ordre dins del caos? Garcia-Tornel va 
reconèixer que Internet ofereix grans 
oportunitats per als més joves, però va 
alertar que aquests han d’aprendre a 
fer-ne un ús correcte, i en aquest aspecte 
necessiten estar acompanyats. 

Ciberassetjament
La primera taula es va dedicar al 
ciberassetjament, amb l’anàlisi de Ramón 

Miralles, coordinador d’Auditoria i 
Seguretat de la Informació de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, de Maria 
Jesús Larios, adjunta per la defensa dels 
infants i dels adolescents del Síndic de 
Greuges de Catalunya, i Josep Fornell, 
cap de l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat de Mossos d’Esquadra de 
Berga. Els tres experts van incidir en la 
necessitat d’educar els joves sobre com 
fer una gestió responsable a les xarxes i 
en la comprensió de l’abast que té 
internet. 

Tecnopaties
La segona taula es va centrar en les 
anomenades tecnopaties. Addiccions, 
problemes a les cervicals, oculars, 
auditius, etc. poden ser causats per un ús 
prolongat dels aparells electrònics. La 
taula va comptar amb experts com 
Vicente Morales, pediatre de l’Equip de 
Pediatria Territorial de l’Alt Penedès-
Garraf; Dominica Diez, psicòloga clínica 
de la Fundació Althaia, i Monserrat 
Gorchs, exdirectora de l’Institut Guillem 
de Berguedà i planificadora dels Serveis 
Territorials d´Ensenyament a la Catalunya 
Central. Per la seva banda, Lourdes 
Bonet, presidenta del comitè científic de 
la Jornada, va presentar els resultats de 
l’enquesta Ciberassetjament al professor, 

Jornada d’Atenció Primària al Món Rural  
dedicada al ciberbullying

realitzada a docents de primària i 
secundària de la Catalunya Central.

La pediatra Amalia Arce, responsable 
d’e-salut de l’Hospital de Nens de 
Barcelona, va fer la conferència de cloenda 
Mama, vull un mòbil. Arce va abordar des 
de la seva experiència personal, com a 
mare d’adolescent i professional, el 
moment d’introducció dels menors al món 
digital. La millor manera de tenir-ne un 
control és, segons la pediatra, educar-los 
amb l’exemple i acompanyar-los a la xarxa. 

99 pòsters sobre ‘ciberbullying’ 
En aquesta edició es va presentar un 
nombre rècord de treballs. El premi al 
millor treball va ser per al pòster T’has 
sentit mai assetjat virtualment? Comparem 
rural i urbà, d’un grup de professionals 
dels EAP Berga i Alt Berguedà. A més, es 
van atorgar dos accèssits als treballs 
Ciberbullying en el nostre entorn (EAP Sant 
Joan de Vilatorrada, Vic Nord, Manresa i 
Roda de Ter) i Com creus que em sento (ABS 
Calaf). 

En finalitzar l’acte, el president del CoMB, 
Jaume Padrós, va mostrar el seu 
compromís amb l’atenció primària a 
l’entorn rural i amb l’esperit i la 
continuïtat d’aquesta Jornada. 
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Entrevista

L
a Rosa Blat Serra ha escollit l’especiali-
tat d’aparell digestiu, tot i que entre 
les seves opcions també hi havia me-
dicina interna i hematologia i ha co-
mençat la seva residència a l’Hospital 

de Bellvitge. En aquesta entrevista ens explica 
com ha viscut el procés de preparació del MIR 
i què espera d’aquesta nova etapa.

Per què has escollit aparell digestiu a 
l’Hospital de Bellvitge?
Trobo que és una especialitat molt variada, 
àmplia i interessant. A més de l’atenció al 
pacient ingressat, té un gruix important de 
consulta que m’agrada molt i també una 
part tècnica, com és l’endoscòpia, que cada 
vegada va a més. Vaig triar Bellvitge perquè 
quan vaig anar a visitar l’hospital em va cri-
dar l’atenció. Em van agradar molt l’ambient 
del Servei de Digestiu i el programa de rota-
cions. Em va semblar que allà podria tenir 
una formació molt completa.

Com vas viure el dia de l’elecció de plaça?
Amb nervis, per la seriositat de l’acte i per-
què és un dia en què decideixes quina serà 
la teva especialitat. També amb emoció 
perquè en pocs dies, tant tu com els teus 
amics de carrera, decidiu el vostre futur: el 
què i l’on. A més, l’ambient a la sortida del 
Ministeri és molt xulo.

Esperaves obtenir un resultat així?
No m’esperava tant. Sí que veia que els si-
mulacres en general m’anaven bé, però 
igual que els resultats als simulacres varien 
força de l’un a l’altre, pot passar el mateix 

el dia del MIR. Hi intervenen molts factors, 
com els nervis, la concentració i l’atzar.

Què esperes d’aquesta nova etapa com 
a resident?
Espero aprendre molt, passar-m’ho bé i es-
tar a gust fent el que faig. També, per què 
no dir-ho, espero poder sobreviure a les 
guàrdies.

Com vas afrontar l’examen MIR? Vas 
passar molts nervis el dia abans?
Al vespre anterior i, principalment, al llarg 
del matí del dia de l’examen, vaig estar 
molt nerviosa, sobretot quan em venia el 
pensament que tots els mesos que portava 
estudiant es resumirien i es concentrarien 
en les properes cinc hores, malgrat que in-
tentava esborrar-lo. Un cop a l’examen, 
vaig intentar afrontar-lo com si fos un altre 
dels simulacres que havíem fet, malgrat 
que és gairebé impossible perquè saps 
que aquell és el de veritat. Però sí que vaig 
intentar seguir els mateixos passos que 
feia normalment als simulacres i dubtar el 
mínim. Això últim és el que em va costar 
més i, de fet, no ho vaig aconseguir perquè 
em vaig marcar moltíssimes més pregun-
tes com a dubte que als simulacres.

Com has viscut tota l’etapa de prepara-
ció de l’examen?
Són uns mesos que passen lents i ràpids 
alhora. De vegades, el dia a dia és fa feixuc, 
però al mateix temps passes del juliol al 
gener en un no-res. Els he viscut prou ani-
mada, en gran part perquè estudiava amb 

amics i això va bé per fer-se costat i por-
tar-ho millor. L’últim mes sí que se’m va fer 
més dur perquè notava el pes i l’estrès de 
l’examen que s’acostava. Quedava molt 
poc temps per repassar tota la matèria i ja 
em notava cansada.

Quins consells donaries als companys 
que s’estan preparant el MIR ara?
Una cosa que no havia fet durant la carrera 
i que em va ser útil va ser fer-me esque-
mes-resum de la matèria. Em van facilitar 
moltíssim el repàs dels darrers mesos. A 
més, va bé establir una rutina i ser cons-
tant, però sense excedir-se massa. Per 
aguantar bé aquests mesos, és tan impor-
tant estudiar molt com no abandonar el 
temps lliure. A la rutina hi ha d’haver temps 
per a tot. Tot i així, està clar que tampoc 
són els mesos més apassionants de la teva 
vida i que a mesura que s’acosta el dia de 
l’examen el temps que no dediques exclu-
sivament al MIR es va reduint.

Com t’agradaria que t’ajudés el Col·legi?
Facilitant-me l’entrada en el món laboral i 
ajudant-me amb tràmits i problemes ad-
ministratius que pugui tenir.

Entrevista completa a: 
www.blogcomb.cat

“Per aguantar bé aquests mesos 
és tan important estudiar molt 
com no abandonar el temps lliure” 
Rosa Blat,
una de les deu primeres a escollir plaça en la darrera convocatòria del MIR

Preparació examen MIR
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E
l proper 25 de maig de 2018 serà 
aplicable una nova normativa en 
matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Això significa 
que s’haurà de procedir a l’ade-

quació dels tractaments de dades a les 
prescripcions d’un nou Reglament, (UE) 
2016/679 del parlament europeu de 27 
d’abril de 2016, obligatori i directament 
aplicable en tots els estats membres. Tot i 
no requerir de transposició normativa i 
respectant-se el principi de lleialtat co-
munitària, el Ministeri de Justícia està pre-
parant una llei orgànica que substituirà 
l’actual.

Les novetats són moltes, però la principal 
rau en un canvi de model (es passa de “la 
gestió de les dades” al “govern de la infor-
mació”) i, per això, s’imposa al Responsa-
ble de Tractament una major responsabili-
tat i proactivitat en l’aplicació de mesures 
de seguretat, que han de ser adequades al 
que s’anomena “l’avaluació del risc”. Ja no 
parlarem de fitxers sinó de registre de tracta-
ments, i en aplicació dels principis de licitud i 
transparència haurem de facilitar al titular de 
les dades una més amplia informació sobre 
el tractament que realitzem, la seva finalitat i  
el termini durant el qual les conservarem. 
Adquireix, també, molta rellevància el con-
sentiment del titular de les dades, que passa 
a ser explícit i inequívoc, eliminant-se tot 
consentiment adquirit per silenci, inacció o 
per transcurs del temps. S’imposen nous 
principis, en base als quals el Responsable 
del Tractament és el responsable del seu 
compliment i ha de ser capaç d’acreditar-ho. 
Es destaquen, també, l’obligació de notificar 
a l’autoritat de control les violacions de segu-
retat de dades personals, la imposició de  no-
ves obligacions i garanties dels encarregats 
de tractament, l’enduriment del règim san- 

Novetats en la protecció  
de dades de caràcter personal

cionador i la possibilitat de reclamació per 
part de l’interessat.

La tasca d’adaptació a aquesta nova legali-
tat  és molt complexa i ens obliga a tots.  
Així, des de fa mesos, el CoMB i les empre-
ses del Grup Med estan en ple procés d’ade-
quació. Aquells que ja compliu amb l’actual 
llei de protecció de dades en la vostra con-
sulta haureu d’adaptar-vos a les noves pre-
visions. Aquells que no tinguin implantada 
cap política de protecció de dades caldrà 
que apliquin la nova normativa.

Per tot això, posem al vostre abast el servei de 
tractament de la informació i de dades  
personals de l’Assessoria legal de Me-
diconsulting, que us podrà facilitar l’opor-
tú assessorament per adequar la vostra 
consulta a la nova legalitat.  

Una nova normativa  
en matèria de protecció  
de dades de caràcter 
personal ens obliga 
a iniciar un procés 
d’adequació abans  
del proper 25 de maig  
de 2018

Consultan’s sense cap 
compromís  
al 93 567 88 88 o escriu a 
lopd@comb.cat
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C
om a resultat de la preocupació 
perquè els metges poguessin 
mantenir la seva competència pro-
fessional i amb la ferma voluntat 
de ser garant d’una atenció sanità-

ria d’excel·lència, l’any 1997, el Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya (CCMC) va de-
manar suport al Departament de Salut per 
regular l’acreditació de la formació continua-
da de les activitats mèdiques i així oferir uns 
paràmetres de qualitat que poguessin servir 
d’indicadors tant per als  professionals com 
per als diferents agents del sistema sanitari.       

Per engegar el projecte tècnic, el Consell 
Català de Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries (CCFCPS) es va dotar d’un 
grup de professionals experts que constitu-
eixen el que s’anomena Consell Tècnic, un 
per cadascuna de les professions amb un 
volum mínim d’activitat anual i una Comissió 
mixta per a la resta de professions. Cadascun 
d’aquests Consells Tècnics està integrat per 3 
representants dels Col·legis Professionals, 3 
de societats científiques, 1 del Consell interu-
niversitari i 3 experts en investigació en do-
cència designats pel Departament de Salut. 
Tots aquests Consells s’integren dins del Con-
sell Català de Formació. 

El nombre d’acreditacions ha crescut i 
s’ha consolidat al llarg dels anys: d’una pro-
fessió s’ha augmentat a trenta (16 titulacions 
universitàries i 14 de Tècnics de grau mig i 
superior) i de 60 activitats l’any 1998 a més 
de 8.000 activitats acreditades l’any 2016. 

L’objectiu de l’acreditació és garantir la 
qualitat de les activitats de formació per als 
professionals de la salut, especialment 
d’aquelles que no pretenen l’obtenció d’un 
títol o diploma i que queden excloses de les 
regulacions pròpies de la llicenciatura, els 
màsters o els doctorats.

El fet d’acreditar una activitat formativa 
significa que el programa, nombre d’hores 

Vint anys del Sistema d’Acreditació 
de la Formació Mèdica Continuada
Amb motiu de l’efemèride del vintè aniversari de la creació del Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada, el 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, conjuntament amb el Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries, vol fer balanç de tots aquest anys i organitza una jornada que tindrà lloc el pròxim 28 de 
novembre a la Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona.

impartides, qualitat i capacitació de l’equip 
docent ha estat sotmès a una revisió exter-
na per part d’experts en l’àrea a què fa refe-
rència la formació.

Aquest sistema va ser replicat més tard 
per la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sani-
dad) i pres com a model en el disseny del siste-
ma d’acreditació de la formació mèdica conti-
nuada de la Union of Medical Specialists 
(UEMS) que fa a través de l’European Accre-
ditation Council for Continuing Medical 
Education (EACCME). 

Fem 20 anys!
Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada
28 de novembre de 2017
Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona

20è aniversari

Presentació institucional

Jaume Padrós 
President del Col·legi de Metges de Barcelona

L’acreditació de la formació continuada: 
passat, present i futur
Presenta: Ricard Tresserras 
Consell Tècnic de Medicina

1. Història de l’acreditació (la raó de ser)
Arcadi Gual. Avaluador 1997-2017

2. Qui era el Dr. Hèlios Pardell?
 Miquel Bruguera. Consell Coordinador de la Formació Mèdica Continuada, 1997

3. On érem i on som
 Maria Nolla. Coordinadora de Professions Sanitàries

4.    Acreditació de la formació, impacte en el desenvolupament
professional continu del farmacèutic
 Cristina Rodríguez. Consell Tècnic de Farmàcia

5.  L’aportació de la formació continuada acreditada al
desenvolupament competencial infermer
 M. Àngels Pérez. Consell Tècnic de Infermeria

6.  Acreditació i qualitat
 Manuel Domingo. Consell Tècnic de Fisioteràpia

7. I ara què ?
 Helena Segura. Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada

Serious Games for Health
Presenta: Gustavo Tolchinsky 
Consell Tècnic de Medicina

Òscar Garcia
Director de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit a la 
Universitat de Barcelona (UB)

Lliurament de reconeixements
Presenta: Ramon Pujol
Consell Coordinador de la Formació Mèdica Continuada, 1997. 
Servei d’Acreditació de l’FMC 2017.

Lliuren els reconeixements:
Manuel Domingo. President del Consell Tècnic de Fisioteràpia
Pilar Gascón. Presidenta del Consell Tècnic de Farmàcia 2003-2017
Virginia Novel. Presidenta del Consell Tècnic de Podologia 2003-2017
M. Àngels Pérez. Presidenta del Consell Tècnic de Infermeria
Rosa M. Pérez. Presidenta del Consell Tècnic de Medicina

1. Compromís amb la qualitat de la formació

2. Innovació docent

3.  L’entitat amb més activitat multiprofessional

4.   La primera activitat acreditada per cada consell tècnic

5. Premi especial

Cloenda
Acreditació periòdica de la Col·legiació
Josep Vilaplana. President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Desenvolupament professional continu
Neus Rams. Directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària

Fi de l’acte

Cafè

10.00

10.20

12.15

13.00

13.30

14.00

11.45

El nombre d’acreditacions 
ha crescut i s’ha 
consolidat al llarg dels 
anys: d’una professió s’ha 
augmentat a trenta (16 
titulacions universitàries 
i 14 de Grau) i de 60 
activitats l’any 1998 a 
més de 8.000 activitats 
acreditades l’any 2016

Acte de celebració dels vint anys del Sistema 
d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada
El pròxim dia 28 de novembre tindrà lloc a la 
Sala d’Actes del Col·legi de Metges de 
Barcelona l’acte de celebració del Sistema 
d’Acreditació de la Formació Continuada 
(SAFC). La jornada serà presidida en la seva 
inauguració pel president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i en la 
seva cloenda pel president del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya, Josep 
Vilaplana, i per la directora general 
d’Ordenació Professional i Regulació sanitària, 
Neus Rams.

Programa
http://www.ccmc.cat/docs/
programa20aniversariCCFC.pdf
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JUNTES COMARCALS  
>>> 
ALT PENEDÈS 
Com viuen els metges la jubilació?
L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès va acollir 
un dels seminaris que el Col·legi de Metges 
de Barcelona celebra per orientar els metges 
a preparar la jubilació. Durant l’any 2017, 
aquests seminaris s’han celebrat també a 
l’Hospital General de Granollers, la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i el Consorci sanitari del 
Maresme. Experts en serveis legals, financers 
i laborals van orientar sobre com planificar 
la jubilació des de l’òptica econòmica i legal. 
Així mateix, el vicepresident de la Secció de 
Metges Jubilats, Manuel Sans, va explicar 
l’activitat de la secció i les iniciatives que han 
sorgit en diferents hospitals.

>>> 
ANOIA 
10 anys de la nit de la professió

la festa de la professió. Un treball d’Alba 
Junyent, Laia Pont i Laura Valls va rebre la 
Beca Metge Jove; un treball del CAP Sant 
Joan de Vilatorrada presentat per Anna 
Ruiz va rebre el Premi Ciències Mèdiques, 
i Antonio Ugarte (1948-2017) la distinció 
Vivències Mèdiques a tota una carrera 
professional. Finalment, Josep Trullas 
va ser designat Metge Bagenc 2017 per 
votació popular.

Acte acadèmic de Montserrat

Aquest any la festa dels professionals de 
l’Anoia compleix els 10 anys d’existència. En la 
festa de la professió de la comarca es projecta 
un vídeo commemoratiu i, com cada any, es 
lliuren les beques formatives i els premis a 
la recerca. També es fa el reconeixement als 
companys que s’inicien en la professió i els 
que acaben aquest any l’exercici.

>>> 
BAGES 
Vigília de Sant Lluc

Els metges de la comarca del Bages van 
celebrar la reunió anual a l’Abadia de 
Montserrat en què conviden a tots els 
col·legiats a participar en un acte en què 
es va combinar una part estrictament 
acadèmica, en la qual el catedràtic 
d’Immunologia de la Universitat de 
Calgary (Canadà) Pere Santamaria va 
parlar sobre la nova classe de fàrmacs 
per tractar malalties autoimmunes sense 
perjudicar la immunitat general, amb una 
de lúdica, un concert del grup de jazz Ivó 
Quartet.

L’acte va estar presentat per l’abat 
de Montserrat, Josep Maria Soler; el 
president del CoMB, Jaume Padrós; el 
president de la Junta Comarcal del Bages, 
Pere Bonet, i el president de l’Arxiu 
Històric de Ciències de la Salut del CoMB, 
Lluís Guerrero.

>>> 
MARESME
XX Jornada sobre la recerca 
sanitària
Els professionals de la comarca es van 
reunir a l’espai cultural Can Bisa de Vilassar 
de Mar per donar a conèixer els seus treballs 
de recerca. La Filial de l’ACCMM del Maresme 
i el Col·legi van donar rellevància als treballs 
que refermen els vincles entre els diversos 
àmbits de les ciències de la salut.

Així mateix, el passat juny el president 
del CoMB, Jaume Padrós va plantejar als 

metges de la comarca els reptes i amenaces 
de futur de la professió mèdica, conferència 
que també es va pronunciar a Vic.

>>> 
OSONA 
Sant Cosme i Sant Damià, festa 
de la sanitat

Els professionals del Bages van reunir-se 
al Teatre Kursaal de Manresa per celebrar 

La celebració dels patrons de la medicina 
d’Osona ha arribat a la 26a edició, i com cada 
any s’han lliurat els Premis Sanitat Osona en 
la categoria d’inèdits. Va guanyar un treball 
de Jacint Altimira i Josep M. Aragonès, en la 
categoria de publicats un treball d’Esteban 
Reynaga, i en els treballs sobre el càncer un 
treball de Javier Díez de los Rios.

>>> 
VALLÈS ORIENTAL 
Homenatge a la professió de la 
comarca
Els metges de la comarca del Vallès Oriental 
van fer un reconeixement de caràcter 
col·lectiu  a la tasca dels professionals 
que s’han jubilat els darrers anys. En l’acte 
presidit pel president de la Junta Comarcal 
del Vallès Oriental, Xavier Saura, i el 
president del CoMB, Jaume Padrós, es va 
fer un recull de la història dels metges més 
destacats de la zona per part del president 
de la Fundació Museu d’Història de la 
Medicina de Catalunya,  Miquel Bruguera. 
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Metges MIR i Metges Joves

Nova Junta de la Secció

Coincidint amb el canvi d’any de residèn-
cia, hem renovat les cares de la Secció, 
amb la incorporació de diversos R1s de 
diferents hospitals i especialitats amb 
grans idees i moltes ganes de treballar.

Les eleccions se celebraren oficial-
ment el passat 11 de juliol, i la nova 
Junta Directiva de la Secció va quedar 
amb els següents membres: president, 
Francesc Bas-Cutrina (R4 Aparell Di-

Francesc Bas-Cutrina,
president de la Secció  
de Metges MIR i Metges Joves

gestiu, Hospital Universitari de Bellvit-
ge); vicepresident, Marc Tarín Martí (es-
pecialista Medicina Familiar i 
Comunitària); secretària, Júlia Sampol 
Sirvent (R4 Pneumologia, Hospital de 
la Vall d’Hebron); vicesecretari (treso-
rer), Christian Fadeuilhe Grau (especia-
lista Psiquiatria); vocal MIR: Laura Pons 
Pellicé (R1 Anestèsia, Hospital de la Vall 
d’Hebron), Christian-Daniel Llach 
López (R1 Neurologia, Hospital Ger-
mans Trias i Pujol), Natàlia Cornellà 
Garceso (R1 Cirurgia General i Digesti-
va, Hospital Universitari de Bellvitge), 
Sara Sentí Farrarons (R1 Cirurgia Gene-
ral i Digestiva, Hospital Germans Trias i 
Pujol); vocal Metge Jove: Anna Roma-

Enguany i amb motiu del referèndum 
de l’1-O, ens vam veure obligats a plani-
ficar la propera jornada de debat, la si-

Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Sisena Jornada sobre 
l’evolució del sector

Anna Olivé,
presidenta de la Secció de 
Metges de l’Àmbit Sociosanitari

sena, per al primer trimestre de 2018, 
mantenint com a tema principal l’evolu-
ció del sector sociosanitari a Catalunya. 
Esperem que tinguem un escenari de 
llibertat prou estable per promocionar 
els canvis pertinents que millorin el 
nostre sistema actual de salut i social, 
amb garanties suficients per posar el 
sistema al servei dels usuaris i professio-
nals, amb veritable focus d’atenció en 
les persones.

guera Piñol (especialista Psiquiatria), 
Núria Ros Domingo (especialista Medi-
cina Familiar i Comunitària), Bernat de 
Pablo Márquez (especialista Medicina 
Familiar i Comunitària), Anna Maria de 
Pedro Pijoan (especialista Medicina Fa-
miliar i Comunitària), Adriana Bataller 
Bassols (especialista Anestèsia), Anna 
Boada Pladellorens (especialista Medi-
cina Física i Rehabilitació); vocal MIR en 
funcions: Genoveva Vilardell Rifà (R1 
Medicina Familiar i Comunitària, Hospi-
tal General de Vic).

Engeguem una nova etapa amb 
moltes ganes de treball i de tirar enda-
vant nous i ambiciosos projectes. Us en 
mantindrem informats.

Metges d’Estètica

La medicina cosmètica 
i estètica no es sols 
satisfactiva

Resulta excessivament simplista etique-
tar la Medicina Cosmètica, Estètica i de 
l’Envelliment Fisiològic com una medici-
na tan sols satisfactiva, que únicament 
pretén augmentar i preservar la bellesa 
de les persones en termes subjectius.

Així va ser, potser, al començament o 
avui també en mans no professionals o, 
fins i tot, en mans no mèdiques.

Avui aquesta activitat professional 

J. Víctor García,
president de la Secció  
Col·legial de Metges d’Estètica

està perfectament afermada en el con-
text de la Medicina de l’Envelliment, te-
nint en compte que l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) defineix 
envelliment actiu com el procés pel qual 
s’optimitzen les oportunitats de benes-
tar físic, social i mental durant tota la 
vida amb l’objectiu d’ampliar l’esperança 
de vida saludable, la productivitat i la 
qualitat de tots els aspectes que la com-
ponen, fins i tot els purament cosmètics, 
que defineixen el nostre aspecte exte-
rior i, en conseqüència, la nostra imatge.

Però és que, a més a més, a l’actuali-
tat té unes bases científiques solides que 
nosaltres mateixos hem contribuït a con-
solidar mitjançant estudis universitaris, 
activitats formatives, investigacions clí-
niques, publicacions científiques, etc.

Té també un paper destacat en el 

context de la Medicina Preventiva i la 
Medicina Regenerativa.

Hem estat els promotors de la Medi-
cina de l’Envelliment Fisiològic com una 
activitat mèdica multidisciplinària, que 
la seva missió fonamental no és la d’allar-
gar la vida i si, en canvi, la de millorar la 
seva qualitat.

Molt més recentment, ha aparegut la 
Ginecologia Estètica i Funcional, que, 
novament, no és una especialitat pròpia-
ment dita, més aviat una àrea funcional i 
de naturalesa transversal. El seu exercici 
s’ha de basar fonamentalment en una 
formació de postgrau i continuada espe-
cífica, que permeti acreditar, amb altres 
requeriments (exercici professional, pu-
blicacions, docència, etc), la capacitació 
(especialització) necessària mitjançant 
una titulació adequada.

Us informem també que al setembre 
ja tindrem enllestit el document de Re-
comanacions sobre l’atenció pal·liativa 
de persones en situació de final de vida, 
del qual ja en vam parlar a la 17a Jorna-
da d’Estiu de la Professió Mèdica, a Puig-
cerdà, el passat 14 de juliol de 2017.

Com sempre, restem a la vostra dis-
posició per a qualsevol qüestió, dubte o 
suggeriment relacionat amb el nostre 
àmbit d’actuació.
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Seccions col·legials i juntes comarcals

Secció Col·legial de  Metges Acupuntors

Nova edició del màster 
d’acupuntura, inici 
desembre 2017

El màster d’acupuntura que s’imparteix 
a UB-IL3 és un màster professional que 
està elaborat conjuntament amb la Sec-
ció del Col·legi d’Acupuntura i compta 
amb una llarga trajectòria que avala el 
seu professionalisme. Si repassem les 
recomanacions de l’OMS l’acupuntura 

Marian Lorente,
presidenta de la Secció de 
Metges Acupuntors

es revela com una eina de tractament 
segur, eficaç i amb prou feines té 
efectes secundaris. La majoria d’hos-
pitals americans, tenint com a refe-
rència l’MD Anderson, ja l’han incor-
porat als seus equips, i a Europa el 
més destacat seria el Charite de Ber-
lín, que té aquest servei des de fa més 
de trenta anys.

El Consell Català de Formació Mè-
dica Continuada ha acreditat tota la 
formació que hem fet (Congrés, Up-
date, Formació Continuada) i treba-
llem amb ells per fer una medicina de 
qualitat imitant la resta d’especiali-
tats mèdiques. Anima-t’hi! S’ha obert 
el període d’inscripcions.

Els membres de la nostra Secció i de la 
Junta del CoMB van proposar el canvi de 
nom de la Secció de Metges Jubilats, que 
a partir d’ara passarà a dir-se Secció de 
Metges Sèniors. Es considera que aquest 
nom té menys connotacions pejoratives, 
atesa la gran vitalitat i la multitud d’acti-
vitats dels seus components. Aquest 
canvi també es proposarà als  companys 
de la resta de l’Estat, perquè sigui adop-
tat de manera majoritària per tot el col-
lectiu.

En l’Assemblea General Ordinària de 
2017, i tal i com està previst estatutària-
ment, que cada quatre anys es renovin 
els càrrecs directius de la Secció, la nova 
Junta de la Secció de Metges Sèniors ha 
quedat constituïda pels següents com-
panys: president, Manuel Sans; vicepresi-
dent, Lluís Carreras; secretària, Alicia Car-
rera; tresorer, Jaume Casanovas; vocals: 
Pau Casals, Josep M. Casasa, José A.Fons, 
Gema Garcia, Ramón Pérez, Pere Obiols, 
Xavier Piulachs, Albert Puig, Joan Róde-
nas, Jaume Torner, Rosa Turell.

El mes de juliol va ser publicat a la revis-
ta BMC Medical Informatics and Decision 
Making, un article elaborat per mem-
bres de la nostra secció, “Implementing 
technology in healthcare: insights from 
physicians” basat en una enquesta que 

Secció Metges Sèniors

Canvi de nom  
de la Secció

Metges e-salut

La utilitat  de les noves  
tecnologies

Manuel Sans,
president de la Secció  
de Metges Sèniors

Mireia Sans,
presidenta  
de la Secció d’e-salut

El passat 19 de juny vàrem convidar els 
doctors Ana M. Vázquez i Sergio Álvarez 
de la Universitat de Medicina de Caldas, 
Colòmbia, on ens explicaven els seus es-
tudis i titulació d’especialistes en Sexo-
logia Clínica. Remarcaven la indicació de 

Metges de Sexologia

Els estudis en sexologia 
clínica

Manel Honrado,
president de la Secció  
de Sexologia

l’OMS, del 1975 que diu “El médico 
sexólogo es el profesional idóneo para 
realizar la terapéutica sexual en pro-
fundidad“. El seu pla d’estudis reuneix 
coneixements d’urologia, psiquiatria, 
endocrinologia, neurologia, ginecolo-
gia, etc. El seu currículum és el se-
güent: Ciencias básicas de la salud para 
sexologia, Sexualidad y Cultura, Educa-
ción para la salud sexual, Sexología Ge-
neral, Terapéuticas en sexología, Clínicas 
sexológicas I,II,III, Formación investigati-
va. El nombre de punts sol·licitats per 
accedir és dels mes alts de país.

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Eleccions a la nova  
Junta de la Secció

Amb el títol Gangli sentinella per i post 
quimioteràpia neoadjuvant el 30 d’octu-
bre va fer una sessió a la seu col·legial. 
En finalitzar la sessió es feren eleccions 
per a la nova Junta de la Secció.

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

es va fer a una mostra representativa 
de col·legiats durant el 2015 per 
conèixer l’interès i ús dels metges en 
les noves tecnologies. A grans trets 
destaca que els metges mostren inte-
rès i creuen en la utilitat de les noves 
tecnologies, sobretot aquells que ja hi 
tenien una experiència prèvia, essent 
els que més ràpidament les incorpo-
ren al camp professional. Tot i això, 
encara hi ha molt de camí per recórrer 
per seguir adaptant-nos a aquest nou 
entorn de salut digital i canvi de rela-
ció metge, pacient, salut i noves tec-
nologies.



Professionals

En el marc de la 23a Universitat d’Estiu de la 
Confederació de Sindicats Mèdics Francesos 
(CSMF), de setembre passat, Jaume Roigé, 
membre de la Junta del CoMB, va fer una 
conferència dins de les jornades que es van 
centrar en “Els metges i els territoris, o la teo-
ria de l’evolució”. 

A la Universitat d’Estiu es van tractar te-
mes que interessen als metges francesos, 
com són els de l’adaptació als nous temps, 
els canvis sanitaris en els territoris (cooperati-
visme, finançament, relació amb els usuaris, 
les jubilacions, la relació amb el govern). 

En aquest marc, Roigé va exposar els rep-
tes demogràfics que tenen els metges cata-
lans, així com les propostes de millora orga-
nitzativa en l’àmbit de la sanitat pública en 
què està treballant actualment el Col·legi de 
Metges de Barcelona.

Descarrega’t l'app
MetgesBarcelona a:

Més a prop teu:
gaudeix del

Servei d’Ocupació
des del mòbil

Agenda i notícies
col·legials i inscripció
a esdeveniments

Directori
de metges

Cita prèvia
de manera senzilla, 
intuïtiva i completa

Tràmits
modi�cació de dades
personals i altres

Acreditació
CAID, codi d’activació 
d’identitat digital 

Servei d'Ocupació
accés a la borsa de treball

El Col·legi 
participa en la 
23e Université 
d’Été 
de la Confederació 
de Sindicats 
Mèdics Francesos
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ProfessionalsProfessionals

Aquest any farà 50 anys de la creació del sis-
tema MIR i, per commemorar-ho, el Col·legi 
de Metges de Barcelona va convidar pro-
fessionals de referència perquè expliquin 
com es va idear el sistema MIR i es va retre 
homenatge al doctor Carles Soler Durall.

La sessió va ser presentada per Miquel Bru-
guera, expresident del CoMB i director de 
la Unitat d’Estudis Acadèmics, i hi van par-
ticipar Miguel Ángel Asenjo, professor 
emèrit de la UB i exdirector tècnic de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona que va parlar del 
paper de Carles Soler Durall; Carles Soler 
Durall, exgerent de l’Hospital General d’As-

túries, va explicar com l’Hospital General 
d’Astúries va contribuir en la modernitza-
ció del sistema hospitalari espanyol i en la 
creació del sistema MIR de formació de 
metges especialistes; Alfons Fernàn-
dez-Sabaté, professor emèrit de Ciències 
Clíniques de la Facultat de Medicina de la 
UB i excap de servei de l’Hospital de Bell-
vitge, va explicar la història de la reforma 
hospitalària espanyola i del sistema MIR, i 
Ricard Cervera, cap del Servei de Malalties 
Autoimmunes i secretari del Comitè Tècnic 
de la Direcció de Docència de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona, va tractar sobre l’evolució 
del sistema MIR. 

Com es va fer la reforma  
de l’Hospital Clínic de Barcelona

Una reforma hospitalària radical  
i consensuada
Miguel Ángel Asenjo
Universidad de Barcelona, 2017

Aquest és un llibre que explica el perquè i 
el com es va fer la reforma de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona de l’any 1972, que va 
transformar un hospital de beneficència, 
amb poc prestigi social, que era una exten-
sió de la Facultat de Medicina on els ma-
lalts servien perquè els estudiants de me-
dicina poguessin  fer les pràctiques, en un 
hospital modern que va acabar sent un dels 
millors hospitals espanyols.

La reforma del Clínic va determinar que 
l’hospital s’estructurés en serveis d’especia-
litat i serveis centrals, en els quals els met-
ges estaven contractats per dur a terme 
una jornada laboral completa i estaven je-
rarquitzats dins els seus serveis, hi hagués 
metges residents en formació, i s’establissin 
estructures de participació dels metges en 
la gestió de l’hospital. Aquestes caracterís-
tiques, que ara no cridarien l’atenció de nin-
gú, perquè són les habituals en els centres 
sanitaris, van constituir una revolució.

El llibre de Miguel Ángel Asenjo explica 
la història de la transformació de l’hospital, 
comandada pels professors Cristobal Pera i 
Ciril Rozman, degà i vicedegà de la Facul-
tat, impulsada per un grup de metges jo-
ves, els doctors Rodés, Pons, Cararach i 
Munné, que lideraven els metges de l’hos-
pital, i dissenyada pel que va ser el director 
tècnic de l’hospital durant gairebé quaran-
ta anys, el doctor Miguel Ángel Asenjo. 

El relat de com es va produir aquesta 
reforma s’havia limitat fins ara a la seva 
transmissió oral per part dels que l’havien 
viscut, tots jubilats sinó ja desapareguts. 
No hi havia cap document on es descrivis-
sin amb detall els fets i s’analitzessin els 
perquès. Aquest llibre omple aquest buit i 
queda per a la història de l’evolució de la 
sanitat al nostre país.

L’autor l’ha escrit desprès d’haver revi-
sat exhaustivament totes les actes de la 
Junta de Clíniques des de la constitució de 
l’òrgan rector del centre, el Patronat, fins 
l’any 1972, quan es produeix la reforma, i 
reprodueix amb fidelitat debats, acords i 
opinions dels protagonistes, de manera 
clara, transparent i de fàcil lectura. El llibre 

ha d’interessar als que van viure la reforma 
com a sanitaris de l’hospital, i pot interessar 
als metges actuals del Clínic, per conèixer els 
antecedents de la situació que ara viuen i 
com es va produir la transformació de la seva 
institució. Ha d’interessar també als que vo-
len conèixer les intimitats de la història de la 
sanitat catalana de l’època contemporània, 
com també al sector de gestors d’hospitals, 
que coneixeran els detalls del disseny de 
l’hospital per part dels responsables d’elabo-
rar una reforma que va tenir èxit. 

50 anys de la creació del sistema MIR
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Miquel Bruguera, director de la Unitat 
d’Estudis Acadèmics del COMB

Carles Soler Durall
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Cultura i societat
Més informació: 
cultura.comb.cat

InfoCULTURA
>>>
Taller literari dirigit a tots el col·legiats que 
estiguin interessats a treballar de forma 
conjunta escriptura i lectura. 
Grup de pintura per a aficionats a la pintura; 

s’ha organitzat un petit grup amb la finalitat 
d’assistir a exposicions o visitar estudis de 
pintors per mirar d’aprofundir en el 
coneixement de les seves tècniques i estils.

12è Simposi sobre Salut, 
Medicina i Esport
L’edició del 2017 del Medijocs va culminar 
amb el Simposi sobre Salut, Medicina i 
Esport en el que en un format molt àgil 
de preguntes i enunciats concrets es va 
donar resposta als principals dubtes i 
mites entorn a la pràctica esportiva. Onze 
experts en la matèria van donar resposta 
a les qüestions que sovint es plantegen, 
com són: la necessitat de fer revisions 
abans de la pràctica esportiva, la 
hidratació, fer esport amb pròtesi de 
genoll, a quina alçada entrenar i quin 
tipus d’exercici, si es pot fer esport durant 
l’embaràs, com i quan començar a fer 
esport després d’una mononucleosi, 
l’efecte del dormir sobre el rendiment, la 
síndrome de Down i l’esport, l’activitat 
física que es pot fer amb càncer i 
recomanacions per disminuir el 
sedentarisme i promoure l’activitat física 
en la infància i l’adolescència.

En el marc de l’acte es va fer el 
lliurament de trofeus de les diferents 
modalitats dels Medijocs.

Per a més informació sobre el Taller literari 
i el Grup de pintura podeu adreçar-vos al 
Tel. 935 678 888 o per correu electrònic a 
congres@comb.cat. 

Concursos artístics  
per a metges
Un any més el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya ha organitzat la Jornada 
Cultural. Aquesta setena edició s’ha celebrat 
a Girona, tot coincidint amb la fira “Girona 
temps de flors” i s’ha fet el lliurament dels 
premis dels Concursos Artístics per a metges, 
que ja fa 17 anys que se celebren. 

Els guanyadors d’aquesta edició han 
estat: en dibuix i pintura Anna Martínez per 
Senyals (1) i accèssit a Albert Sans per Corella; 
en narrativa ha guanyat Roser Porta per 
Benvolguda Núria i accèssit a Jordi Roca per 
On vas Ahmad; en Poesia Carme Miró per 
Solitàries ermites. El Premi Antoni Muza de 
Cinema amateur ha estat per a Lluis Lorenzo 
per Levanta y anda en la India Rural i menció 
especial per a Juan Maria Izaga per Belén y las 
palomas. El premi Esculapi de bronze en 
fotografia digital ha estat per a Xavier 
Zaragoza per Solitud (2).

Exposició sobre la 
història de la 
dermatologia a 
Catalunya 
Dins els actes commemoratius de l’“Any 
Dr. Joaquim Piñol”, el Col·legi ha presentat 
una exposició sobre la història de la 
dermatologia a Catalunya. L’exposició 
arrenca en època antiga i traça un camí 
que porta per el segle xviii i xix i finalment 
fixa la mirada en la construcció de la 
dermatologia científica a la Catalunya 
contemporània, a on es prenen en 
consideració els mestres i creadors 
d’escola que van sorgir de l’Hospital de la 
Santa Creu i que van consolidar 
l’especialitat a la Facultat de Medicina.

El comissari de l’“Any Dr. Piñol”, Xavier 
Sierra, ha organitzat les rutes 
dermatològiques per Barcelona, que 
descobreix indrets únics i apropen una 
mica més la història de la dermatologia i 
de la medicina catalana.

1

2
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L
’ higienisme és un corrent de pen-
sament dirigit principalment per 
metges que es desenvolupa al 
llarg del segle xix. Es denuncia la 
manca de salubritat i d’higiene a 

les ciutats industrials que és causa de no-
table morbiditat i mortalitat.

Principalment, es manifesta a Anglaterra 
on les pèssimes condicions de vida de 
Londres queden ben descrites a les no-
vel·les de Dickens. Similar rerefons es 
comprova a les novel·les de Zola i Balzac 
a França.

A les grans ciutats, es produeix un procés 
d’industrialització que genera un creixe-
ment demogràfic notable degut a la mi-
gració de treballadors provinents del 
món rural a les fàbriques, que encara es 
troben dins les ciutats. A Barcelona, les 
muralles determinen una manca d’espai 
per a una població que augmenta en 
nombre i viu en unes condicions precàri-
es, exposada a malalties infeccioses que 
arriben amb caràcter epidèmic —com el 
còlera, el tifus i la tuberculosi—, així com 
a una pèssima alimentació i a un aire 
contaminat.

El moviment higienista a Barcelona  
l’impulsa el metge Pere Felip Monlau  
(1808 – 1870) que reivindica l’enderroca-
ment de les muralles de la ciutat. El se-
gueixen altres higienistes com Lluís Co-
menge, que presideix l’Acadèmia d’Higiene 
de Catalunya creada el 1887, Francesc Cas-
tells Ballespí, fundador de la Revista d’Higie-
ne i Política Sanitària el 1890, o Joaquim Sa-
larich Verdaguer, un pioner de la higiene 
laboral. 

La vida d’aquests metges es descriu a la 
Galeria de Metges Catalans, juntament 
amb la d’altres higienistes destacats com 
Francesc Pons i Freixa, impulsor de la cre-
ació de l’Hospital d’Infecciosos —ara 
Hospital del Mar—, Jaume Queraltó Ros, 

president del I Congrés d’Higiene de Ca-
talunya, Carles Ronquillo Morer, interes-
sat pel control higiènic de la prostitució, 
Prudenci Sereñana Partagàs, Lluís Clara-
munt Furest, director de l’Institut Munici-
pal d’Higiene, i Pere Coll Bofill, el primer 

Els metges higienistes de Catalunya
Galeria de Metges Catalans

Miquel Bruguera, director de la Unitat 
d’Estudis Acadèmics del CoMB

Vista parcial de les muralles abans de ser enderrocades l’any 1854. (Autor desconegut. AFB).

Més informació: 
www.comb.cat 

que regula l’alletament mercenari, entre 
d’altres. 
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Cooperació

D
es de fa tres anys, el Col·legi de 
Metges de Barcelona i la Secció 
de Metges Cooperadors orga-
nitzen el Mediconcert, concert 
solidari per recollir fons en be-

nefici de les beques Dr. José Luis Bada, en 
el qual participen bandes integrades per 
metges músics.

En l’edició d’enguany, celebrada el mes 
de juny a la Sala Luz de Gas, van actuar Pan-
da (1), Urband (2) i Cámara IV (3). En la terce-
ra edició del Mediconcert es van aconseguir 
recaptar 1.534 €, més una aportació de la 
Secció de Metges d’Estètica de 1.805 €, que 

se sumen als 24.750 € que aporta el mateix 
Col·legi. Aquesta dotació econòmica servirà 
per becar una quinzena de metges, que po-
den rebre un ajut de fins a 5.000 € cadascú.

Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB, 
en la presentació del concert va presentar 
els tres vídeos que es van projectar entre-
mig de l’actuació de les bandes. El primer 
tractava sobre el projecte de les Beques 
Bada, en el qual s’explicava en què consis-
teix el projecte, com s’ha anat desenvolu-
pant i la importància de la col·laboració i 
l’aportació dels col·legiats. El segon vídeo va 
mostrar la situació dels refugiats, la proce-

dència, els països d’acollida, la quantitat de 
menors no acompanyats, les persecucions, 
els conflictes armats i la violència com a 
causa principal, la violació dels drets hu-
mans, el cas de Síria que és l’emissor més 
important de refugiats, els seus problemes 
de salut i la resposta a Europa, Espanya i Ca-
talunya per acollir-los. El tercer vídeo va re-
flectir la situació de les dones en els països 
en vies de desenvolupament en la qual es 
mostrava les problemàtiques mes greus 
com són la mortalitat materna, la mutilació 
genital, els avortaments perillosos i la vio-
lència sexual. 

Mediconcert
La cita solidària en benefici de les Beques Bada

Per a tots els que voleu formar-vos en  
cooperació internacional, cada any fins 
al 30 de setembre es poden sol·licitar les 
beques Dr. José Luis Bada que ofereix el 
Col·legi per promoure la formació mèdi-
ca en cooperació.

L’acte de lliurament de les beques es 
celebrarà el proper 13 de desembre en la 
24a Jornada de la Cooperació. En la jorna-

da metges becats en anteriors edicions ex-
pliquen la seva experiència.

Les beques Dr. José Luis Bada es van 
crear l’any 1993 amb l’objectiu de donar 
suport econòmic a tots aquells metges i 
metgesses que vulguin cursar formació de 
postgrau o fer estades formatives en el 
camp de la cooperació.

Al llarg d’aquests 24 anys d’història, s’han 

becat 343 metges de 16 nacionalitats dife-
rents, l’experiència dels quals ha servit per 
millorar, en la mesura de les seves possibili-
tats, les condicions sanitàries dels països en 
vies de desenvolupament als que han anat a 
fer estades formatives. Alguns d’ells han 
aconseguit fites molt rellevants, com ara Ori-
ol Mitjà, que ha descobert el tractament amb 
el qual es pot eradicar la malaltia de pian. 

Vols formar-te en cooperació?
Demana una Beca Bada!

Més informació: 
www.youtube.com/ 
combarcelona

1 2 3
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CONSULTES 
MÈDIQUES

Es lloga despatx
Edifici Corachan 2. Sala 
d’espera, lavabo, 28 m2.

 625 261 050 

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

Lloguer despatxos 
equipats
Zona Casanova/Diagonal. 
Centre Mèdic en 
funcionament lloga 

despatxos equipats, 
telèfon, aire condicionat, 
secretària, servei de 
neteja, calefacció, etc. 
Matins i tardes.

  www.grupmedic.com
 934 195 121

  grupmediccasanova@
gmail.com

Lloguer de despatxos 
completament 
equipats
Rda. Gral. 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

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

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

 629 724 271

Serveis integrals de 
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis 
integrals de Secretaria 
telefònica. Recepció de 
trucades 
personalitzada. 
Gestió Agenda on-line. 
Sense esperes 
telefòniques. Sense 
costos addicionals. 
Atenció 12 hores 
diàries. Urgències.

  CallMed.net
 933 906 700

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

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

  Jaume Mas
 677 400 040

Rambla Catalunya/
València. Per 
ginecologia

És lloga ampli despatx 
per mòduls en Centre 
Mèdic, d’alt nivell, 
instal·lacions de 
disseny, sala 
d’exploracions 
contigua, llitera 
elèctrica, ecògraf 
doppler, cardiotocògraf, 
colposcopi, anàlisis 
clíniques, àmplies sales 
d’espera, neteja diària, 
aire condicionat. 
Possibilitats de 
col·laboració. Bones 
condicions econòmiques.

 609 330 995

Lloguer de dos 
despatxos
Plaça Kennedy (Balmes/
Sant Gervasi). Exteriors, 
amplis i moderns, un 
amb quiròfan, l’altre amb 
box per cures o 
tractaments. Estètica 
acurada. Confortables i 

>>>
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Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

amb totes les prestacions 
d’informàtica i telefonia. 
Ideals 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 
confortable amb àmplia 
sala d’espera amb 
recepcionista. Es porta 
agenda de metges, 
secretariat telefònic. Ben 
comunicat carrer 
Muntaner, 121, 1r 1a. 
08036

  www.centrodenegocio 
sagenda.com
 934 880 606

  ofibarna@arrakis.es

Lloguer de despatxos 
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal / 
Francesc Macià. 
Barcelona. 330 m2 
d’instal·lacions. Tots 
exteriors, decoració alt 
standing, completament 
equipats, a punt per 
treballar, tots el serveis, 
tracte personalitzat, 
recepció trucades, 
agenda telefònica, AA/CC 
ind, ADSL per cable+wifi, 
etc. Últims mòduls matí  
o tarda. Bones condicions 
econòmiques i facilitats 
accés.

  Dr. Soler
 606 376 797

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

 626 203 413

Consultes mèdiques i 
psicològiques, Gran 
de Gràcia i Trav. de 
Gràcia
S’ofereix despatx petit 
amb llum, per tota la 

setmana o per dies. A més 
d’altres despatxos per als 
divendres matins i tardes. 
Molt bona comunicació i 
ambient, aire condicionat, 
office i espais 
informatitzats. Passi a 
veure’ls sense compromís. 
Visiti el nostre web: www.
espaciosmedicos.com

 932 183 919
  consultasmedicas@
comb.es

Lloguer de despatxos
Planta baixa a l’Av. 
Diagonal  
(Pl. Francesc Macià). 
Centre mèdic ofereix 
lloguer de despatxos 
totalment equipats. 
Inclou: servei de 
recepció (coordinació 
d’agendes i trucades), 
sala d’espera, telèfon, 
wifi, calefacció, aire 
condicionat, servei de 
neteja, instal·lacions de 
disseny i confortables. 
Gran qualitat i preu 
competitiu.

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

Despatx per llogar
Via Augusta, 158. Local 
diàfan de 170 m2 
adaptable a qualsevol 
activitat professional. Preu 
a concretar.

   Sr. Maruny
 629 717 981

  fmaruny@crebor.com

Lloguer despatx per 
mòduls
Rambla de Catalunya/
València. Centre mèdic 
d’alt nivell, 
instal·lacions de 
disseny, lloga ampli 
despatx a punt per 
treballar de dilluns a 
dissabte. Servei de 
recepció, calefacció, aire 
condicionat, àmplies 
sales d’espera, neteja 
diària, anàlisis 
clíniques. Possibilitat 
de col·laboració. Bones 

condicions 
econòmiques.

 609 330 995
  11959@comb.cat

Centre de Psicologia a 
les Corts homologat 
pel Dep. de Salut
Prop Illa Diagonal, 
cerca professionals de 
l’àmbit de la salut, per 
compar tir despatxos 
en mòduls de matins o 
tardes. Despatxos 
confortables de 9, 12 i 
15 m2,  ex teriors i 
espaiosos.  Ser veis  
bàsics inclosos,  Wifi  i 
AC. 15 l ínies de BUS, 
Trambaix,  metro L3 i 
L5.

 608 534 532
  info@barnapsico.
com

Vilassar de Mar, 
consulta mèdica de 
nova creació
Molt ben situada, amb 
pàrquing públic al mateix 
edifici, ofereix lloguer de 
despatxos per a mòduls a 
professionals. Disposem 
de suport administratiu, 
història clínica 
informatitzada,  
call-center i pàgina  
web.

 639 341 294
  consulta@
monturio48mèdic.es

CMEDICAL lloguer 
despatxos mèdics 
zona Clínic
Consultoris Mèdics nous i 
moderns, possibilitat de 
secretaria o utilitzar 
secretaria pròpia en 
espai habilitat. Ideal 
per a metges amb 
intenció de creixement 
i expansió. Últimes 
places!  

  www.cmedical.es
  Jaume Oleza
 666 702 382 
934 186 660

  hola@cmedical.es

CMEDICAL lloguer 
despatxos mèdics 
zona Clínic

C/ Calabria, 241 , zona 
Hospital Clínic, a peu de 
carrer 400 m2. Nou 
concepte de consultoris 
mèdics fixos 24 h/7 dies, 
zona presentacions, 
retolació façana 
personalitzada, consums, 
neteja, aire inclosos, 
centre amb ressonància 
magnètica 3T.   

  www.cmedical.es
  Jaume Oleza
 666 702 382 
934 186 660

  hola@cmedical.es

S’ofereix despatx a 
compartir
Carrer Roger de Llúria, 
110, 1-4, consolidat amb 
anys d’experiència: 
preferentment medicina 
general, interna, 
psiquiatria i psicologia, 
reumatologia.

  Dra. M. José Minoves 
Font
 606 889 384

Lloguer de despatxos 
completament 
equipats
Zona Bonanova/Mandri. 
Lloguer de despatxos 
per a consultes 
mèdiques, amb sales 
d’espera. Comptem 
amb servei de 
secretaria matí i tarda 
per la gestió d’agendes 
i atenció als pacients. 
Despatxos equipats 
amb ordinadors, Wifi, 
aire condicionat, 
servei de neteja inclòs. 
Mòdul setmanal matí o 
tarda 400 € / mes.

  Anna Llaquet
 933 800 999

Ideal per consultori
Carrer Muntaner al costat 
plaça Adrià. Local baixos 
interior de 60 m2, 
totalment restaurat. Venda 
o lloguer.

  M. Victoria
 607 604 080

Despatxos mèdics a 
compartir
Finca règia a carrer 

Diputació cantonada Bruc. 
Espaiosos i assolellats. 
Secretaria matí i tarda. 
Ascensor. Bon accés per a 
minusvàlids. Tots els 
serveis.

  Srta. Jana
 933 010 609 
933 012 592

Es lloguen despatxos 
nous i moblats
Interessats contactar amb 
Clínica BioDental, www.
bioclinicadental.com.

 972 353 767 
626 660 205

  estherhdez@
bioclinicadental.com

Consulta mèdica per 
lloguer
Sant Antoni M. Claret, 
cantonada Nàpols. 
Planta baixa. Uns 60 
m2. Dos despatxos. Dos 
espais de sala d’espera 
amb pantalles de TV. 
Bany habilitat per gent 
amb minusvalidesa. 
Fil musical. Càmeres 
de seguretat. Totalment 
reformat. Mobiliari 
inclòs amb preu del 
lloguer. Preu a 
convenir.

  Srta. Sílvia
 639 350 937

Llogo despatx
Edifici Corachan 2. Sala 
d’espera, lavabo, 28 m2.

 93 201 19 59

Pis de 170 m2, 5 
habitacions, terrassa i 
tribuna
Diagonal/Roger de Llúria. 
Es lloga despatx a finca 
modernista de l’Eixample. 
2800. 

 932 154 902 
609 202 112

  afonadellas@hotmail.
com

Es lloga local 
semisoterrani
Diagonal/Roger de Llúria. 
Local de 350 m2 a finca 
modernista (2 entrades).

 932 154 902 
609 202 112

  afonadellas@hotmail.
com 

Centre mèdic en 
funcionament
Barri de Sant Gervasi 
(Alacant, 26). Planta 
baixa de 140 m2, amb 
sor tida directa al 
carrer i a 25 m dels 
consultoris de la 
Clínica Sagrada 
Família. Nou de fa poc 
temps, té tot el que cal 
per passar una bona 
consulta mèdica. Matí 
i tardes. Preu a 
convenir. Durada 
indefinida.

  Gemma
 661 208 999 
932 017 207 
666 526 725 (Pere)

Es lloga consulta 
mèdica en ple 
centre de Barcelona
Ubicada a Rbla. de 
Catalunya entre carrer 
Rosselló i Còrsega, 
espai elegant i 
acollidor. 
Completament 
equipat, llum natural i 
amplis finestrals amb 
espectaculars vistes 
al Palau Robert.

  Paquita Fernández
 675 637 393

Local nou en 
lloguer
planta baixa, 4 
despatxos, ús sanitari, 
recepció, bany adaptat. 
Instal·lacions 
completes, alarma, 
videocàmeres, Internet 
a cada despatx, 
persianes elèctriques. 
Al costat estació FFCC 
Rubí. Tot segons 
normatives.

 931 439 183
   inmoeuropeas.com

Centre mèdic a 
Llinars del Vallès 
lloga despatxos
Alguns d’equipats per 
a oftalmòlegs, 
ginecòlegs, 
fisioterapeutes. 
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Disposem 
d’electrocardiograma, 
audiòmetre, 
administrativa (trucades, 
gestió agenda, sala 
d’espera).

  M. Jose
 677 687 672

>>>  
DIVERSOS

Boomerang-secretaria 
telefònica
www.boomerang-
secretaria-telefònica.es. 
Atenem trucades en 
català i castellà, donem 
hores de visita, des 
de 50 € al mes. Altres 
serveis: mecanografia 
per ordinador en 
diversos idiomes, des 
de 1,50 €/full.

  Srta. Gemma o 
Manel
 934 173 547

    934 213 487
  boomerang2@
movistar.es

Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de 
serveis ofereix personal 
de servei domèstic, 
cuidadors infantils i 
assistència geriàtrica. 
Formació individualitzada 
segons les necessitats de 
cada llar.

 932 056 239  
638 929 953  
638 929 955

>>>  
HABITATGE

Pis en venda
Pis cèntric a Gavà. Ben 
comunicat, lluminós, apte 
per a habitatge o consulta. 3 
dormitoris, bany, cuina, 
terrassa/solàrium. 
Possibilitat hipoteca 650 € 

mensuals.
  655 540 237 
676 987 442

Es lloga consulta 
70 m, Av. de Sarrià, 60, 
ent. 1a, de Barcelona.

 607 297 503
  riugodo@hotmail.com

Compro pis a 
Barcelona 
Metge de Castelló 
interessat a comprar pis a 
Barcelona, zona 
Eixample, de 2 o 3 
habitacions. Contacte de 
17 h. a 21h.

  Charo
 649 232 979

  charopac@icloud.com

>>>  
TREBALL

S’ofereix secretària 
recepcionista

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

  Mariela Pilar Albes
 619 141 780

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. 
Disponibil itat 
immediata.

  Judith
 686 349 556

  judithpe@gmail.
com

S’ofereix per 
treballar en 
consulta mèdica
Com a recepcionista o 
telefonista, tasques 
administratives i 
auxiliar d’infermeria. 
Informàtica. Català 
Nivell C i anglès. He 
viscut a Irlanda durant 
4 mesos. Disponibilitat 
jornada intensiva. 
Incorporació  
immediata. Tinc 
referències.

  Montse
 650 089 369 
933 525 706

  montsesosp3@
hotmail.com

S’ofereix secretària 
recepcionista amb 
experiència
Per treballar en centre 
mèdic. Excel·lents 
habilitats en relacions 
humanes, 
responsabilitat, eficàcia 
i bona presència. 
Informàtica, ofimàtica i 
comptabilitat. Bilingüe 
català (nivell C) i 
castellà. Disponibilitat 
immediata, flexibilitat 
horària.

  Núria Miranda
 660 890 219

  airunxav@hotmail.
com

Administrativa/
secretària per a 
consultori mèdic
Molta experiència en 
atenció al client. 
Capacitat organitzativa i 
resolutiva. Facilitat per 
treballar en equip i 

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat
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tracte empàtic. Alta 
motivació i 
responsabilització. 
Bilingüe català i castellà. 
Anglès nivell alt. Francès 
i italià nivell mig.

  Núria Uviedo
644 290 134

  u.nuria@gmail.com

S’ofereix 
recepcionista/
administrativa
Amb experiència per 
treballar en consultori 
mèdic. Mestria en REIKI.. 
Disponibilitat d’horari. 
Coneixements 
d’informàtica.

  Sofia Bruna
630 627 707

  sofiabruna@hotmail. 
com

S’ofereix infermera  
en quiròfan i 
instrumentista
Per treballar en cirurgia 
estètica. Experiència en 
Clínica Sanitas Cima i 
Clínica Diagonal. 
Incorporació immediata. 
Idiomes: castellà, català, 
anglès (bàsic) i rus.

  Nona
 637 160 414

  nonagorgadze@
hotmail.com

S’ofereix 
recepcionista/
telefonista/
administrativa
En consultori mèdic. 
Diplomada en 
màrqueting. Màster 
empresarial. Certificació 
en Word, Excel i Access. 
Internet. Català i castellà 
nadius. Anglès i francès. 
Experiència: 
recepcionista, 
teleoperadora, 
administrativa. Total 
disponibilitat horària.

  Laura
 625 261 050

  lauritamolinap@
hotmail.com

Psicoterapeuta dona 
a conèixer el seu 
gabinet

A qui necessiti una ajuda 
basada en la paraula. 
També s’ofereix per 
treballar en consulta 
mèdica, preferiblement de 
pediatria, encara 
que l’interessen totes 
les especialitats, ja 
que a totes pot ser útil.

  Ma. Àngels Pellín
 661 296 315

  angipeco@hotmail.
com

S’ofereix terapeuta de 
reiki usui, drenatge 
limfàtic i reflexologia
1/2 jornada o jornada 
completa, 30 anys 
d’experiència.

  Rosa Sardà
 696 393 786 
669 581 445

  jauvend@hotmail.es

S’ofereix per treballar 
de recepcionista en 
consulta
Tècnica en Química 
d’Anàlisi i Processos 
Bàsics. Experiència en 
treball en la producció 
de productes farmacèutics 
i en control de qualitat. 
També de recepcionista-
telefonista en la mateixa 
empresa i a la recepció de 
l’Institut de Recerca de 
l’Hospital Vall d’Hebron. 
Anglès i capacitat 
d’organització. Flexibilitat 
horària.

 636 654 285 (matins)
  crispis26@gmail.com

Administrativa i 
auxiliar d’infermeria
21 anys. M’ofereixo per 
treballar en centres 
mèdics i en consultes. 
Idiomes català i castellà. 
Alt control de l’office. 
Incorporació immediata.

  Marta
 630 086 013

S’ofereix per treballar 
en centre mèdic, 
clínica o consulta
Resident a la plaça 
Bonanova, mitjana edat. 
Bona presència, amb 
experiència en clínica 

dental. Recepció, atenció 
al pacient, agenda 
mèdica, gestió de 
mútues, bancs, 
comptabilitat i arxiu. 
Responsable, 
comunicativa, 
organitzada, educada i 
discreta. Flexibilitat 
horària i disponibilitat 
immediata.

  M. Ángeles Canales
 647 032 177

  macgraus@gmail.com

S’ofereix secretària de 
direcció com a 
comptable 
recepcionista de 
clínica
Barcelona o Baix 
Llobregat preferentment. 
Àmplia experiència en 
gestió, tracte 
personalitzat i fidelització 
de clients, coneixement 
català nivell C anglès i 
francès, informàtica nivell 
usuari. Disponibilitat 
immediata. Horari 
complet o parcial.

  Montse
 606 456 518 
931 585 944

  montsec2015@gmail.
com

Noia de 31 anys 
s’ofereix per treballar 
en consulta mèdica
Per recepció o 
administració. 
Disponibilitat jornada 
completa.

  Meritxell Morgade
 669 30 16 15

  meri_r46@hotmail.
com

M’ofereixo per 
treballar en consulta 
mèdica
Per mitja jornada o 
jornada intensiva. Tinc 54 
anys, 30 anys 
d’experiència. Soc auxiliar 
de clínica, dietista, 
limfodrenatgista. He 
treballat en geriàtrics i 
centres de rehabilitació. 
Bona presència. 
M’entusiasma la meva 
feina! Català, espanyol i 

francès parlat i escrit.
  Cecilia Marrasé
 682 541 607

S’ofereix 
recepcionista per 
treballar despatx 
mèdic
Senyora, amb bona 
presència, educada, amb 
molta experiència en 
recepció, organització i 
agenda, amb molta 
capacitat de treball; 
català i castellà, horari 
flexible. Incorporació 
immediata.

  Maria José
 606 841 990

  mariajose@berdala.
com

S’ofereix per treball 
en un despatx de 
metge
A la tarda zona 
Bonanova/Balmes.

 639 602 457

S’ofereix secretaria 
mèdica 
Amb experiència, 
disponibilitat d’horari i 
immediata.

  Sra. Georgina Carol
 670 901 067

S’ofereix 
recepcionista/
administrativa
Amb experiència de 8 
anys al sector sanitari i 
atenció al pacient. 36 
anys, bona presència i 
amabilitat. Idiomes, 
català i castellà. 
Disponibilitat horària. 
Incorporació immediata.

  Vanesa Llano
 637 050 562

S’ofereix auxiliar 
psicologia/
recepcionista
Noia de 23 anys, 
estudiant de psicologia, 
amb 5 anys d’experiència 
laboral polivalent en el 
tracte directe amb les 
persones. Gran capacitat 
adaptativa, habilitats 
interpersonals, eficàcia, 
entusiasme, lleialtat, 

puntualitat. 
Disponibilitat mitja 
jornada. Domini anglès, 
castellà i català. 
Voluntariats Nepal i 
Àfrica.

  Itzel Esquirol Cubias
 609 386 274

  itzelesquirol@gmail.
com

Dona responsable i 
treballadora s’ofereix 
per a consulta 
mèdica
Amb bona formació. 
Català parlat i escrit. 
Domini d’eines 
informàtiques. 
Experiència a l’Institut 
Català de la Salut com a 
administrativa/
telefonista. 
Disponibilitat 
immediata. Bones 
referències.

  Ana
 699 866 441

  anuka-1970@
hotmail.com

S’ofereix secretària/
recepcionista per 
treballar en consulta
Professional amb una 
llarga experiència 
d’atenció, gestió i 
tracte directe amb el 
públic i usuaris del 
sector sociosanitari. 
Capacitada per a 
orientar, informar i 
assessorar al públic i 
usuaris. Amb facilitat 
per gestionar les 
xarxes socials.

  Núria de Chopitea
 633 578 726

  nuriadech@gmail.
com

S’ofereix per a 
consulta mèdica
Dona responsable i 
treballadora, amb 
formació. Català parlat i 
escrit. Disponibilitat 
immediata.

  Ana Ruiz
 629 438 214

  annacandi@gmail.
com

M’ofereixo per 
treballar en consulta 
mèdica
Com a auxiliar i en 
atenció al públic. Persona 
seriosa i responsable. 
Disponibilitat horària. 
Amb referències.

  Montse Masdeu
 653 582 122

  montserratmasdeu@
yahoo.es

Instrumentista 
quirúrgica amb 18 
anys d’experiència
(artroscòpia, COT, vascular, 
etc.). Gran capacitat de 
treball. Sistemàtica, 
ordenada i responsable. 
Sentit comú i bon caràcter. 
Excel·lent predisposició 
per assumir nous reptes. 
Estic en actiu. Disposo 
d’alguns matins/tardes 
lliures.

  Cristina Sans
 607 881 255

  jomeless2002@
yahoo.es

>>>  
UTILLATGES

Compro colcoscopi en 
bon estat

  Leo
 609 330 995

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

Petits anuncis
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Nou servei  
per a la protecció de la responsabilitat penal de les societats

Mediconsulting, Assessoria legal

L
es societats que presten serveis 
sanitaris poden incórrer en situa-
cions de risc de responsabilitat 
penal per raó dels actes dels seus 
treballadors, col·laboradors o re-

presentants legals, amb independència 
de la responsabilitat penal de la persona 
física. Les penes previstes abasten san-
cions econòmiques, suspensió de les ac-
tivitats, clausura dels locals o, fins i tot, 
dissolució de la societat.

A tall d’exemple, la vulneració de la 
confidencialitat de les dades personals 
dels pacients (delicte de descobriment i 
revelació de secrets), la descàrrega il·le-
gal d’un programa informàtic (delicte re-
latiu a la propietat industrial i intel·lectual) 
o l’incompliment de les previsions legals 
respecte a l’eliminació de residus (delicte 
contra els recursos naturals i el medi am-
bient).

L’actual Codi Penal estableix que el 
fet que la societat disposi d’un “model 
d’organització i gestió”, anomenat “Pro-

MedGrup 

grama de Compliment Normatiu” o 
“Corporate Compliance”, pot atenuar o 
ser causa d’exempció de la responsabili-
tat penal de la persona jurídica. 

El Programa de Compliment Norma-
tiu és el conjunt d’actuacions i mecanis-
mes interns, elaborats i implantats per 
l’empresa, amb la finalitat de prevenir, 
gestionar i donar resposta a delictes en 
el marc del funcionament d’aquesta con-
tribuint, alhora, a promoure una cultura 
de compliment dins de l’organització. 
Aquest Programa ha d’incloure la des-
cripció dels riscos penals concrets de la 
persona jurídica, en funció de la seva ac-
tivitat; els protocols i polítiques davant 
dels riscos penals específics en cada cas, 
i les activitats de control i supervisió per 
aplicar-los correctament.

Per tant, cal que les societats dispo-
sin d’un Programa de Compliment Nor-
matiu, per evitar la responsabilitat pe-
nal. És per això que us recomanem que 
us adreceu a l’Assessoria legal Medicon-

Consulta’ns al   
93 567 88 88 o escriu a 
compliance@med.es

Les societats poden incórrer en 
responsabilitat penal per raó dels actes 
dels seus treballadors, col·laboradors o 
representants legals. Les penes previstes 
abasten sancions econòmiques, 
suspensió de les activitats, clausura dels 
locals o, fins i tot, dissolució de la 
societat. Disposar d’un “Programa de 
Compliment Normatiu” o “Corporate 
Compliance” pot atenuar, o ser causa 
d’exempció, de la responsabilitat penal 
de la persona jurídica

sulting on, en una primera visita gratuï-
ta, us donarem una orientació jurídica 
individualitzada, per a l’elaboració i im-
plantació d’aquest Programa. 
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Des de la seva creació, la Corredoria d’Assegurances del Col.legi, ha 
consolidat la seva presència al mercat assegurador actual i el seu 
lideratge al sector. Medicorasse basa el seu servei en un tracte 
personalitzat i de confiança, principal valor de la Corporació professional

Grup Med

Medicorasse celebra els seus 25 anys  
creixent en nombre de clients i pòlisses

A
mb l’objectiu d’oferir un servei di-
ferenciat de qualitat per al col·legi-
at i els seus familiars, l’any 1992, el 
Col·legi de Metges de Barcelona 
va crear Medicorasse, un projecte 

en el camp de les assegurances que va reunir 
la vocació centenària de servei del Col·legi 
amb el compromís de satisfer les necessitats 
d’assegurament i de prevenció dels col·legiats 
amb solucions estudiades i adaptades, tant 
per a particulars com per a empreses.

Posicionada entre els primers llocs del 
rànquing de corredories de l’Estat per xifra de 
negoci i en el cinquè de corredories catalanes, 
Medicorasse acumula 25 anys d’experiència 
en la mediació d’assegurances privades, amb 

una especial expertesa en la responsabilitat 
civil del sector de la sanitat. Durant aquests 
anys ha consolidat la seva presència en el 
mercat assegurador creant una àmplia xarxa  
d’assessors i oficines que atenen més de 
50.000 clients, i amb una oferta de solucions 
asseguradores en tots els rams. Una cartera 
de productes altament competitius, resul-
tat d’una llarga experiència professional de 
l’equip de mediadors que, gràcies a la força 
que els proporciona el volum de primes 
mitjançades i la seva expertesa tècnica, ne-
gocia amb les asseguradores més prestigio-
ses del mercat nacional i  internacional. Me-
dicorasse compta amb un equip jove i 
dinàmic, eficient i altament format i qualifi-

cat, de més de 80 professionals de primer 
nivell que aporten valor afegit als clients de 
la corredoria.

Sobre la base de l’experiència acumula-
da, Medicorasse ha continuat revisant i 
adaptant el seu catàleg de productes, incor-
porant-hi noves i completes pòlisses per a la 
cobertura de riscos que s’ajusten adequa-
dament al perfil de cada client, tant en els 
àmbits de la protecció professional (baixa 
laboral, responsabilitat civil), la protecció 
personal i familiar (llar, salut, vida, depen-
dència, estalvi i futur), com de l’automòbil 
(turisme, 4x4, monovolum i motocicleta). En 
aquest marc d’actuació, Medicorasse manté 
uns elevats estàndards d’excel·lència en la 
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Grup Med

seva gestió a través d’una cartera de solucions 
asseguradores que presenten tipologies i ac-
tivitats diverses.

Així mateix, tot i que la seva integració 
com a soci va ser amb anterioritat, des de l’any 
2007 Medicorasse és membre de la junta di-
rectiva de l’Asociación Española de Corredorías 
(ADECOSE), agrupació d’empreses capdavan-
teres del sector de la mediació que defensa els 
interessos de les corredories. Aquesta posició 
privilegiada li atorga a la seva activitat la possi-
bilitat de vetllar pels interessos de les corredo-
ries d’assegurances i disposar d’informació 
sobre el futur de la professió —anticipant-se 
als possibles  canvis que des d’Europa puguin 
venir— i ser més visibles com a corredoria 
dins del mercat, podent participar en grups 
de treball com els de l’Observatori d’Assegu-
rances de Salut, per contribuir al compliment 
de les bones pràctiques de les asseguradores 
que presten servei en el ram de les asseguran-
ces de salut. 

Noves tecnologies i la implantació del pro-
jecte EIAC
Les noves tecnologies i l’imparable procés de 
digitalització de la societat imposen noves 
formes de comportament en els clients, a les 
quals és obligat adaptar-se per oferir solu-
cions útils i respostes a les noves tendències. 
A aquests canvis tampoc és aliè l’equip de Me-
dicorasse, per qui la innovació s’endevina com 
un recurs imprescindible per superar el repte 
tecnològic. És per això que la corredoria, cons-
cient del repte que suposa la transformació 
digital i el canvi tecnològic, ja està preparant 
el llançament de nous serveis que s’adaptin a la 
realitat que viu la gran majoria dels col.legiats.

Dintre d’aquests canvis tecnològics, me-
reixen també una menció especial la millora 
de la interrelació amb les companyies assegu-
radores. La seva integració com a soci a ADE-
COSE li ha permès, també, col·laborar amb 
companyies d’àmbits nacional i internacional 
en la implantació del sistema EIAC, (Estándar 
de Intercambio de Información entre Entidades 
Aseguradoras y Mediadores), que neix amb la 
intenció de convertir-se en l’estàndard de co-
municació entre companyies i mediadors 
d’assegurances, unificant i simplificant la ma-
nera en què es comuniquen i s’intercanvien 
informació. Es tracta d’un projecte de notable 

importància tecnològica dins el sector asse-
gurador que permet disposar d’informació 
actualitzada de manera encara més àgil, així 
com l’inici del desenvolupament del Compa-
rador que aproparà als clients —via Inter-
net— la informació sobre els productes de 
forma conjunta, senzilla i clara.

El Servei de Sinistres  
La satisfacció del client és la màxima prioritat 
per Medicorasse quan s’inicia la gestió d’una 
prestació de serveis a un assegurat. Millorar 
els temps de resposta i efectivitat del Servei 
de Sinistres és i seguirà sent objecte d’una es-
pecial atenció. Per això, i atesa la importància 
del valor del temps que té per al client pel que 
fa a la resolució del seu sinistre amb el menor 
impacte en la seva vida privada o professio-
nal, la corredoria ha establert mecanismes de 
seguiment i control necessaris per a una fina-
lització ràpida i eficaç de les gestions. Per això, 
i des del punt de vista qualitatiu, és destacable 
la millora en l’efectivitat de la tramitació dels 
sinistres, com mostren les darreres enquestes 
en relació amb els sinistres tramitats, i que han 
obtingut una qualificació de la satisfacció dels 
clients amb la gestió de sinistres de 8,7 punts 
sobre un total de 10.

Acords de col·laboració  
Malgrat les èpoques de crisi, han estat anys de 
creixement i d’expansió sostinguda, tant des 
del punt de vista del resultat econòmic —ac-

tualment s’intermedien 70 milions d’euros en 
primes anuals— com de l’ampliació del col-
lectiu de clients als quals presta servei, desta-
cant en aquest sentit els acords signats amb 
els Col·legis de Metges de Lleida, Tarragona, 
Girona i Balears, el de Veterinaris de Barcelona, 
el de Treball Social de Catalunya, i amb el 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC) i de Madrid (COEM), que han consoli-
dat Medicorasse com la corredoria d’aquestes 
institucions i dels seus col·legiats. És també des-
tacable, en compliment de l’estratègia d’ex-
pansió de la Corredoria, l’obertura d’oficines a 
Girona, Lleida, Tarragona, València, Palma de 
Mallorca i Madrid, un total de set oficines junta-
ment amb la de Barcelona que han vist refor-
çats els seus equips de treball per donar respos-
ta al seu pla estratègic de companyia.

L’any 1995 Medicorasse i Mutual Mèdica 
van signar un conveni de col·laboració en el 
camp de les assegurances i la previsió social 
per als metges. En aquest marc de col·labora-
ció, Medicorasse va incorporar les prestacions 
asseguradores de Mutual Mèdica i, des de lla-
vors, els professionals de la corredoria són la 
seva xarxa comercial a Catalunya.

El bagatge de tots aquests anys i la confi-
ança dels seus clients permet que Medicoras-
se faci front a nous reptes de futur. En resum, 
vint-i-cinc anys d’un important desenvolupa-
ment de creixement i d’expansió en el qual 
s’ha consolidat la presència de la corredoria 
en l’actual mercat assegurador. 

Total clients a Medicorasse

des - 11 des - 12 des - 13 des - 14 des - 15 des - 16

47.203
47.594

47.951

49.500

50.857

50.953
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E
l Fòrum d’Inversió Healthcare Bar-
celona arriba a la 20ena edició po-
sicionat com a referent en l’ecosis-
tema biomèdic català. L’objectiu 
fonamental continua sent el ma-

teix que el de la primera edició: apropar 
emprenedors i inversors del sector sanitari. 
Els primers utilitzen la plataforma que els 
ofereix el Fòrum per fer networking i aconse-
guir finançament per tirar endavant els seus 
projectes; els segons, hi van per cercar idees 
que promoguin la innovació en l’àmbit de la 
salut i representin un avenç tant per al col-
lectiu mèdic com per als pacients. 

Al llarg d’aquestes 19 edicions del Fò-
rum, més de 560 empreses han sol·licitat 
finançament i 179 han aconseguit exposar 
oralment els seus projectes. Tot i que és 
complicat fer un seguiment dels contactes 
que estableixen les empreses i els inver-
sors a través del Fòrum, sí que es pot fer 
una aproximació de la quantitat de capital 
que han aconseguit aixecar entre totes a 

partir del seu pas per la trobada, sigui di-
rectament o indirecta: 37,5 M€.

El 20è Fòrum, que se celebrarà el dia 30 
de novembre al Col·legi, serà una edició es-
pecial. A més de l’habitual ronda de pre-
sentacions, s’inclourà una taula rodona 
amb experts internacionals del sector  
healthcare i es convidarà un grup d’empre-
nedors que han participat anteriorment en 
els fòrums per tal que comparteixin la seva 
trajectòria i coneixença i es comptarà amb la 
participació d’un business angel que explica-
rà la seva experiència com a inversor privat 
en start-ups. Els coorganitzadors de l’esdeve-
niment continuen sent BarcelonaActiva, Bio-
cat i la xarxa de Business Angels ESADE-BAN. 

El programa Metge Emprenedor: la lla-
vor del Fòrum d’Inversió Healthcare
Impulsat pel Col·legi, el programa Metge 
Emprenedor és el nexe d’unió entre el món 
de les idees i el món del capital de l’em-
presa. La seva finalitat és acompanyar els 

professionals de la salut en el camí de l’em-
prenedoria, ja que moltes vegades manca 
la visió empresarial. Així, els experts que in-
tegren el programa els ajuden a estructurar i 
donar forma als seus projectes per tal que 
arribin amb èxit al mercat. 

El programa Metge Emprenedor s’ha 
convertit en un dinamitzador clau del sector 
healthcare, tot promovent la innovació en 
l’àmbit de la salut, estimulant l’emprenedo-
ria entre el col·lectiu mèdic i cercant sinergi-
es per ampliar la capacitat de finançament 
del sector. Per això, també es porten a terme 
reunions amb actors clau, com ara centres 
de recerca, hospitals, institucions públiques, 
escoles de negoci i venture capitals. Aquests 
tipus de relacions estratègiques ajuden a co-
hesionar i fomentar l’ecosistema biomèdic a 
Catalunya. 

Al llarg d’aquests 10 anys de funciona-
ment s’han rebut més de 800 idees i projec-
tes, xifra que indica que els professionals de 
la salut confien en el programa. 

20è Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona 
Les sinergies de l’emprenedoria i la innovació 
biomèdica a Catalunya

Empreses que han participat en els 19 Fòrums d’Inversió Healthcare Barcelona:

Innovació, tecnologia i comunicació
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El Programa Metge Emprenedor,  
referent en iniciatives innovadores

L’

Lluís G. Pareras
Gerent de l’Àrea d’Incubació de Projectes 
Empresarials MediTecnologia
Director de Healthequity

expertesa assolida al llarg 
d’aquests anys ha convertit el Programa 
Metge Emprenedor en un referent per a 
tots aquells metges i professionals sanita-
ris que volen que les seves idees i iniciati-
ves arribin al mercat. Durant l’any 2016, 
s’han rebut 172 nous projectes i s’han por-
tat a terme 340 reunions amb actors clau 
del sector, com ara centres de recerca, 
hospitals, institucions públiques, escoles 
de negoci i capital risc. Aquest tipus de 
contactes i relacions estratègiques ajuden 

a cohesionar i fomentar l’ecosistema bio-
mèdic a Catalunya. 

Un exemple d’aquestes sinergies és la cele-
bració dels Fòrums d’Inversió Healthcare, 
que ja són un punt de trobada imprescindi-
ble per als emprenedors i inversors de l’àm-
bit sanitari. Els fòrums es van organitzar 
conjuntament amb BarcelonaActiva, Biocat 
i la xarxa de Business Angels ESADE-BAN. 
Aquest darrer any s’han organitzat les edi-
cions 16 i 17 del Fòrum. A la primera, que va 

tenir lloc al març, es van presentar 50 pro-
jectes i se’n van seleccionar 10. A la segona, 
celebrada a l’octubre, van arribar 41 propos-
tes i se’n van escollir nou per ser exposades 
el dia del fòrum. El nombre d’assistents a les 
dues edicions va superar els 500. 

La tipologia de companyies presentades 
va continuar girant al voltant de la biotec-
nologia, els dispositius mèdics, els serveis 
sanitaris i les tecnologies de la informació 
vinculades a l’àmbit de la salut. ■

El Programa es consolida i s’ha convertit en un dinamitzador 
clau del sector healthcare

16è Fòrum d’Inversió Healthcare
9/03/2016 

Metge Emprenedor

17è Fòrum d’Inversió Healthcare
5/10/2016 
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Innovació i tecnologia

20è Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

Cinc casos d’èxit
Són els responsables d’empreses punteres, innovadores i reconegudes en el sector biotech, tant a Catalunya com en l’àmbit 
internacional. Els projectes de tots cinc han nascut d’inquietuds i experiències personals que, amb perseverança, esforç i motivació, han 
aconseguit fer-se realitat. El camí que recorren, el de l’emprenedoria, no és fàcil, però ells sempre miren cap a endavant. 

CEBIOTEX, amb el suport de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, la Universitat Politècnica de Ca-
talunya i amb els seus socis dedicats al 100 %, 
va aconseguir aixecar una ronda de finança-

ment que els va permetre “verificar tota la 
recerca”. Això els va “donar força per aixecar 
la segona ronda de finançament”. I és aquí on 
entra en joc el Fòrum Healthcare. Segons Ber-
tran, “va ser el catalitzador per acabar de lli-
gar-la”. A més d’inversors, el Fòrum també els 
va aportar “prestigi”: “No tothom pot venir a 
presentar aquí i els metges i inversors que ve-

nen tenen un nivell molt alt.” La seva gran fita 
és començar la fase clínica de les membranes 
en persones adultes i després  dedicar-se per 
complet a buscar finançament i desenvolu-
par-les per a ús pediàtric. “És el meu gran 
somni i el meu gran repte”, apunta Bertran, 
que remarca que continuarà recolzant-se en 
iniciatives d’inversió social d’impacte.

Joan Bertran,  
CEO de CEBIOTEX 
16è Fòrum d’Inversió  
Healthcare Barcelona

Després de participar al Fòrum Healthcare, 
Minoryx Therapeutics va aconseguir aixecar 
una ronda de finançament de 19,4 milions 
d’euros, la més gran aconseguida fins ara per 

una biotech a Catalunya. Sens dubte aquesta 
fita va marcar un punt d’inflexió en la trajec-
tòria de l’empresa, ja que a més de “visibilitat 
internacional” també els va aportar “els re-
cursos que feien falta per seguir avançant i a 
bon ritme”. Martinell recomana als emprene-
dors del sector que participin en cercles es-

pecialitzats com aquest  “molt abans de ne-
cessitar realment els diners”, ja que “cal 
generar un coneixement del projecte, que la 
gent et vegi i que sàpiga que les coses van 
avançant i es van movent. Si t’estàs callat en 
la teva parcel·la fins que ho tinguis tot aca-
bat, no tindràs temps de trobar els inversors”. 

Marc Martinell,  
CEO de Minoryx Therapeutics 
8è Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

Iproteos, ha participat en dos Fòrums. En el pri-
mer, l’any 2013, van donar a conèixer la com-

panyia i el seu projecte. En el segon, el 2016, 
van mostrar les fites que havien assolit. Teresa 
Tarragó explica que el Fòrum Healthcare els 
ha aportat visibilitat, així com la possibilitat 
d’establir contactes amb possibles inversors. 
“Són un gran aparador. El públic que assisteix 

al fòrum sempre és nombrós i no només hi ha 
inversors, també hi van els principals líders 
d’opinió i les principals persones implicades 
en el sector farmacèutic o biotecnològic del 
país. Per tant, és un molt bon lloc per fer 
networking.” 

Teresa Tarragó,  
CEO de Iproteos 
10è i 16è Fòrum d’Inversió  
Healthcare Barcelona

La particularitat de Mind the Byte és que el 
finançament ha arribat via equity crowfun-
ding, per tant, donar projecció al projecte 
ha estat fonamental. “Els fòrums ens han 

anat bé dins de l’estructura general d’una 
ronda d’inversió de capital i més en les cir-
cumstàncies que nosaltres les hem fet. 
Qualsevol acció que ens serveixi d’apara-
dor i ens doni visibilitat ens va molt bé”, 
explica Nonell, que també recomana l’ex-
periència dels fòrums. “El nostre ecosiste-
ma és molt ric, però té la mida que té. Som 

un país petit i la presència en el Fòrum He-
althcare és un bon expositor per al teu pro-
jecte, si estàs començant i si és, al meu en-
tendre, un projecte de clàssica biotech.” 
Les perspectives de futur de Mind the Byte 
són “créixer, apostar per la internacionalit-
zació i la innovació; i continuar aplicant no-
ves tecnologies en el disseny de fàrmacs.”

Alfons Nonell,  
CEO de Mind the Byte 
15è i 19è Fòrum d’Inversió  
Healthcare Barcelona

Laura Soucek sempre s’havia vist com a cientí-
fica i no s’imaginava que es convertiria en em-

prenedora. Amb aquest nou rol, però, està 
confirmant que l’emprenedoria “és la manera 
més eficaç i ràpida per traduir els 20 anys de 
recerca en una cosa concreta i pràctica per als 
pacients”. La seva participació al Fòrum Healt-
hcare “va ser clau”, ja que “va trobar veritables 

col·laboracions productives”, apunta Soucek. 
De fet, a través del Fòrum Healthcare va conèi-
xer un dels seus actuals inversors, així com els 
business angels que li donen suport. Des de 
llavors ha aixecat dues rondes de finançament 
d’un i quatre milions d’euros, respectivament. 

Laura Soucek,  
CEO de Peptomyc 
15è Fòrum d’Inversió  
Healthcare Barcelona

Més informació: 
www.blogcomb.cat
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Consultori terminològic

si hem de qualificar formes nominals genèri-
ques com ara dispositiu, ordinador o tecnolo-
gia; d’aquesta manera, l’adjectiu fa evident 
que es tracta de tecnologia que s’integra en la 
indumentària: per exemple, dispositiu porta-
ble, tecnologia vestible, etc.

En canvi, quan en el context comunicatiu 
d’aquest fenomen s’ha d’adjectivar formes 
com ara indumentària o complements, o enca-
ra més específicament ulleres, rellotge, braça-
let o roba, els adjectius portable i vestible no 
sembla que funcionin, perquè estem parlant 
d’estris que ja es consideren una part de la 
vestimenta. Aleshores l’ús es decanta per uti-
litzar formes com ara tecnològic, connectat o 
fins i tot digital o intel·ligent, que aporten el 
complement semàntic necessari per fer en-
tendre que es tracta de peces que incorporen 
prestacions tecnològiques avançades.

Podeu consultar tots aquests termes en el 
Cercaterm i els criteris complets en el Diccio-
nari de criteris terminològics1 en línia. 

mineuses) i, finalment, és una proposta que ha 
arribat directament de la mà d’especialistes 
de l’àmbit estadístic. 

Com podem adaptar en català l’adjectiu 
wearable? 
La incorporació de prestacions tecnològiques 
avançades a estris d’ús personal com ara roba, 
ulleres, rellotges o altres accessoris amb sen-
sors especials és una de les tendències de 
futur en el camp de la salut digital. La traduc-
ció de l’adjectiu anglès wearable, habitual-
ment utilitzat per a qualificar aquests nous 
dispositius, planteja un debat en l’àmbit ter-
minològic. 

Si tenim en compte la multitud de contex-
tos lingüístics en què s’utilitza aquesta forma, 
ens adonem que tant en català com en altres 
llengües properes (com el castellà o el francès) 
cal tenir en compte les necessitats comunica-
tives de cada situació per traslladar amb la 
màxima precisió els significats originals.

Les formes portable o vestible / de vestir / 
per a vestir, que es poden considerar calcs de 
l’anglès, són totes adequades lingüísticament 

En aquest consultori terminològic continuem 
amb la presentació de termes que formen 
part de l’àmbit multidisciplinari de la salut di-
gital, els quals s’afegiran als ja tractats en el 
número anterior, en què, si fem memòria, 
vam parlar de la salut electrònica i la salut mò-
bil (alternatives catalanes per a e-Health i 
m-Health, respectivament) i de l’aplicació mò-
bil (per a mobile application), amb les abrevia-
tures corresponents (app i apli).

Quina és la forma catalana per a big data?
Es considera que la forma adequada per a tra-
duir la forma anglesa big data és dades massi-
ves (nom femení plural). Aquesta denomina-
ció designa un conjunt de dades que pel seu 
volum, la seva naturalesa i la velocitat a què 
han de ser processades ultrapassen la capaci-
tat dels sistemes informàtics habituals.

Els motius de la tria de dades massives són 
diversos: la denominació escollida vehicula 
adequadament la idea que es tracta de dades 
de naturalesa desagregada; és anàloga a la 
forma anglesa (big data) i a diverses formes 
del francès (données massives, données volu-

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

Consultes amb resposta

Termes de salut digital (i II) Més informació: 
www.termcat.cat
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COMENÇA LA TARDOR AMB 
BON PEU I MILLOR FORMA

Preus exclusius a la teva quota DiR  

Accés a tots els clubs en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos (Tuset & Mandri)

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se com a associat o beneficiari aportant el carnet vigent.

Per a més informació, consulta a 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/18

DiR, la referència del fitness a Barcelona des de 1979

Ara, per ser del Col·legi de Metges de Barcelona 
et posem molt fàcil viure l’experiència DiR.

 Suma’t a l’estil de vida saludable i gaudeix dels 
AVANTATGES EXCLUSIUS que t’oferim als nostres clubs:
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