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UNITAT D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT 
Planta -1 de la seu del CoMB i delegacions
93 567 88 88 · col.metges@comb.cat
Pots demanar cita prèvia: www.comb.cat

Sempre 
al teu costat

 TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ
 
Et facilitem tots els tràmits i documents administratius que necessitis 
en les diferents etapes de la vida professional.

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
 
A la Unitat d’Atenció al Col·legiat t’assessorem 
sobre tot el que necessites per exercir. T’orientem 
i et posem en contacte amb el personal de la resta 
de serveis que t’ofereix el Col·legi per resoldre 
qualsevol necessitat que tinguis en relació al 
CoMB o a l’exercici de la professió.

• Registre col·legial
•  Carnet col·legial / certificat digital
•  Certificats col·legials i de la  

Bona Praxi

• Legalitzacions de la signatura
•  Autorització administrativa 

consultes mèdiques
• Receptes jubilats SCS
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Opinió i anàlisi

Una veu crítica i, alhora, 
constructiva
Iniciem l’any 2018 amb una nova Junta de Govern i una nova Assemblea de Compromissaris. 
Personalment, m’honora profundament presidir aquest equip, format per companys d’una 
enorme vàlua personal i professional i amb moltes ganes i capacitat de dedicar esforços i 
il·lusió al Col·legi i a la professió. Com podeu comprovar, la composició de la nova Junta 
combina experiència i renovació, pluralitat i representativitat. Estem segurs que aquest 
equilibri aportarà les dosis necessàries de continuïtat i de noves idees per consolidar i 
impulsar iniciatives i projectes que considerem importants per a la professió i per als 
col·legiats i que volem dur a terme al llarg dels quatre anys vinents.

No vull deixar passar l’ocasió per agrair públicament i de tot cor la feina feta, el compromís i 
la dedicació als companys i companyes que han format part de l’anterior Junta i que no ens 
acompanyaran en aquesta nova etapa, així com a tots els delegats que, durant els últims 
quatre anys, han format part de l’Assemblea de Compromissaris. 

Alhora, també vull expressar el meu agraïment i donar la benvinguda a les noves 
incorporacions, tant als nous membres  de la Junta de Govern, com als nous compromissaris 
i als nous presidents de les juntes comarcals. Tenim tots plegats molta feina a fer al davant.

Amb aquesta revista, trobareu, a més d’un suplement dedicat als Premis a l’Excel·lència 2017, 
una breu publicació que recull els 68 punts del programa de govern de la nova Junta. El 
trobareu també al web del Col·legi. Hem considerat oportú deixar constància del que serà el 
nostre compromís per als propers quatre anys.

Tenim la responsabilitat de defensar la professió, la seva cohesió i els seus valors, així com de 
garantir la qualitat de l’acte mèdic davant la societat, mitjançant el control de l’exercici. Amb 
aquests objectius, els  nostres principals eixos d’acció seran: la promoció del lideratge dels 
professionals i de la seva participació activa en els òrgans de govern i de decisió de les 
organitzacions sanitàries; la lluita contra la precarietat i per la millora de les condicions 
laborals, i l’avenç en el repte de la conciliació i l’abordatge del relleu generacional de la 
professió, tant al sector públic com al privat. A més, seguirem treballant en 
l’acompanyament i suport als companys que es troben en situacions de vulnerabilitat.

El nostre és un programa ambiciós i esperem complir-lo. Som conscients que vivim 
moments complexos i que, com a institució, tenim algunes limitacions, car no disposem 
d’instruments concrets per condicionar polítiques de recursos o salarials. Sí que disposem, 
però, de la credibilitat i l’auctoritas que ens atorga el coneixement expert i la confiança dels 
ciutadans per influir en les decisions i en la consideració de prioritats. Des de la lleialtat 
institucional i sempre amb la voluntat de construir, serem crítics, formularem propostes i 
col·laborarem activament amb els agents sanitaris en la defensa dels interessos dels metges 
i metgesses, dels nostres pacients i del nostre sistema sanitari.  

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

JUNTA DE GOVERN DEL CoMB: President Jaume Padrós Selma Vicepresidenta 1a Elvira Bisbe i Vives Vicepresident 2n Jaume Sellarès i Sallas Secretari Gustavo A. Tolchinsky 
Wiesen Tresorer Lluís Esteve i Balagué Vicesecretària Sònia Miravet Jiménez Vocals Antoni Trilla Garcia, Magda Campins i Martí, Josep Maria Benet i Martí, Anna Carreres Molas, 
Anna Olivé Torralba, Mireia Puig Campmany, Pere Torner Pifarré, Iolanda Jordan Garcia, Francesc Bas Cutrina, Àngels Escorsell Mañosa, Antonio Roman Broto, Eulàlia Ruiz Gil, Mònica 
Botta Santasuana, Ylenia Garcia Navarro

“Vull agrair 
públicament i de 

tot cor la feina 
feta, el compromís 

i la dedicació als 
companys i companyes 
que han format part de 

l’anterior Junta i que 
no ens acompanyaran 
en aquesta nova etapa, 

així com a tots els 
delegats que, durant 

els últims quatre 
anys, han format part 

de l’Assemblea de 
Compromissaris”
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Presentació

Els representants de 
l’Ajuntament de Barcelona 
i del Col·legi de Metges 
de Barcelona (CoMB) van 
inaugurar la reforma del carrer 
Vilana, en el qual està situat 
l’edifici col·legial. A l’acte, hi 
van participar, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
el tercer tinent d’alcaldia i 
regidor del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Jaume Asens, 
i per part del CoMB, el seu 
president, Jaume Padrós. Els 
treballs han inclòs la renovació 
del paviment i l’enllumenat, 
la plantació d’arbrat i la 
instal·lació d’un nou col·lector 
de clavegueram. 

La imatge

Aquest és un número especial de la revista del CoMB. A banda del contingut 
habitual, hi podreu trobar dos suplements especials. D’una banda, un recull dels 
Premis a l’Excel·lència Professional 2017, en què 50 metges i quatre equips van ser 
guardonats en l’acte on reconeixem l’excel·lència i la qualitat de la seva activitat 
professional. D’altra banda, el Programa de Govern de la nova Junta del CoMB, amb 
els 68 punts que suposen el nostre compromís amb els valors del professionalisme, 
el nostre principi fonamental. La renovada Assemblea de Compromissaris vetllarà 
per tal que aquest Programa de Govern es pugui desenvolupar en els propers 
quatre anys. 

A la revista, hi trobareu ja l’opinió de cinc companys i companyes que exposen allò 
que li demanen a la nova Junta de Govern. Podreu llegir, a més, la denúncia del 
CoMB en referència a un lamentable acte pseudocientífic en el qual es qüestionava 
l’honestedat dels metges i que finalment ha estat objecte d’un expedient 
sancionador per part del Departament de Salut. També hem transcrit un interessant 
debat entre professionals sobre l’ús que fan de les xarxes socials i que podeu 
reproduir íntegrament al nostre canal de You Tube. 

En l’època desafortunada de les falses notícies que estem vivint, és encara més 
important que els ciutadans sàpiguen que els professionals de la medicina 
estem disposats a ser el punt de referència de la informació rigorosa, científica 
i contrastada, per evitar que les mentides, falses veritats i rumors interessats es 
propaguin impunement. En medicina i en salut pública, no és cert que tot s’hi val i, 
en canvi, sí que ho és que la falsa ciència comporta danys reals. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

Referència de 
la informació 

rigorosa
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) va tenir coneixement a tra-
vés de les xarxes socials de la cele-
bració d’un acte en un hotel de 
Barcelona, el 13 de gener de 2018,  

que es va publicitar a internet amb el títol 
Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te 
está contando, un missatge que posa en 
dubte, de manera explícita, el paper dels 
metges a l’hora d’informar de manera veraç 
sobre el càncer als pacients i als ciutadans 
en general. Davant la gravetat d’aquest fet, 
el Col·legi va  procedir a posar els fets en co-
neixement del Departament de Salut, el 
qual va obrir un expedient sancionador als 
organitzadors un cop celebrat l’acte. 

Entre les funcions primordials del 
Col·legi, hi ha la d’actuar com a garant de la 
protecció de la salut dels ciutadans i la de 
vetllar per la defensa de l’exercici de la me-
dicina adequat a les bones pràctiques. El 

El Col·legi denuncia un acte pseudocientífic   
que qüestionava l’honestedat dels metges
El CoMB demana la intervenció del Departament de Salut davant l’anunci d’un acte programat 
a Barcelona que posava en dubte la informació sobre càncer que faciliten els metges.

posicionament del Col·legi és molt clar en 
aquest sentit i ja va ser expressat recen-
tment al document El malalt amb càncer. 
Els tractaments oncològics i pal·liatius i les 
teràpies sense evidència científica i pseudo-
ciències, elaborat pel Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya (CCMC), amb la 
col·laboració de la Societat Catalano-Ba-
lear d’Oncologia Mèdica i la Societat Cata-
lano-Balear de Cures Pal·liatives.  

Aquest document alerta del risc que les 
teràpies alternatives i pseudociències sen-
se cap evidència clínica ni científica supo-
sen per a la salut, sobretot quan es tracta 
de pacients amb càncer, atès que poden 
generar falses expectatives i impedir que 
pacients que són especialment vulnera-
bles rebin el tractament adequat i més efi-
caç per a la seva malaltia o propiciar 
l’abandonament del tractament prescrit 
pel metge. 

El Col·legi en un comunicat públic va 
reiterar aquesta alerta a la societat i tot re-
cordant que el metge és l’únic professio-
nal amb formació, coneixements i com-
petència per diagnosticar una malaltia i 
indicar-ne el tractament més adequat. 

Així mateix, el CoMB rebutja qualse-
vol actuació contrària a la bona praxi mè-
dica i, en l’àmbit de les pseudociències, ha 
perseguit i denunciat metges i no metges 
a través de processos que han derivat en 
condemnes judicials o administratives. 

D’altra banda, el Col·legi demana la 
col·laboració a professionals, Adminis-
tració, mitjans de comunicació, insti-
tucions, entitats i societat en general 
per tal d’evitar la realització i la difusió 
de pràctiques que generen confusió o 
engany als ciutadans pel que fa a la seva 
salut, amb el perjudici que això els pot 
suposar. 
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A fons

L
a candidatura encapçalada per Jau-
me Padrós va resultar guanyadora 
de les eleccions a la Junta de Go-
vern i delegats de l’Assemblea de 
Compromissaris del Col·legi de 

Metges de Barcelona (CoMB) el passat 13 de 
gener, en ser l’única presentada dins del ter-
mini establert, que va finalitzar el mateix dia 
a les 14 hores.

Jaume Padrós tornarà a presidir el Col-
legi durant els propers quatre anys, al costat 
d’una Junta de Govern i una Assemblea de 
Compromissaris renovades, amb prop del 
50 % de noves incorporacions. La nova Jun-

ta està integrada per 11 metgesses (55 %) i 9 
metges (45 %), una proporció que reflecteix la 
realitat actual del col·lectiu mèdic a Barcelona.

Els Estatuts del Col·legi disposen que, en 
cas que es presenti una única candidatura a 
les eleccions, “la Junta Electoral, sense neces-
sitat de continuar el procediment electoral ni 
celebrar la jornada de vot o sufragi, la decla-
rarà guanyadora”. Així doncs, un cop verificat 
el compliment de les condicions d’elegibili-
tat dels candidats i la resta de requisits, la 
Junta Electoral, presidida per Miquel Bru-
guera, va procedir a declarar guanyadora la 
candidatura Padrós’18. Professionalisme.

Nova Junta de Govern del Col·legi
encapçalada per Jaume Padrós
Padrós tornarà a presidir el Col·legi de Metges de Barcelona durant els propers quatre anys 
amb una Junta de Govern i una Assemblea de Compromissaris renovades.

Un cop confirmada la reelecció, el presi-
dent del CoMB, Jaume Padrós, va declarar que 
el seu equip seguirà treballant “per la defensa 
de la professió i dels seus valors, dels interessos 
dels pacients i del sistema sanitari”. 

Padrós va definir quins seran els principals 
eixos d’actuació de la nova Junta. D’una banda, 
continuaran formant part de la llista de priori-
tats les accions contra la precarietat laboral del 
col·lectiu mèdic; la reclamació i les propostes 
de mesures que permetin la conciliació de la 
vida laboral i familiar; el suport i l’acompanya-
ment als professionals (i familiars) amb necessi-
tats socials o que es troben en situacions de 

Jaume Padrós Selma
President
Medicina Familiar i 
Comunitària 
MUTUAM. FC Barcelona. 
Catalunya Ràdio

Elvira Bisbe i Vives
Vicepresidenta primera 
Anestesiologia 
Hospital del 
Mar-Esperança de 
Barcelona 

Jaume Sellarès i Sallas
Vicepresident segon 
Medicina Familiar i 
Comunitària 
EAP Sardenya

Gustavo A. Tolchinsky 
Wiesen
Secretari
Medicina Interna 
Hospital Municipal de 
Badalona

Lluís Esteve i Balagué
Tresorer
Medicina Familiar i 
Comunitària 
SAP Delta del Llobregat

Sònia Miravet Jiménez
Vicesecretària
Medicina Familiar i 
Comunitària 
EAP Martorell

Antoni Trilla Garcia
Vocal
Medicina Preventiva i Salut 
Pública. Medicina Interna 
Hospital Clínic

Magda Campins i Martí
Vocal 
Medicina Preventiva i 
Salut Pública. Pediatria
Hospital Vall d’Hebron

Josep Maria Benet i Martí
Vocal
Medicina Familiar i 
Comunitària
ABS Sant Pere de Ribes

Anna Carreres Molas
Vocal 
Pneumologia
Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol

Anna Olivé Torralba
Vocal
Medicina General i 
psicogeriatria
Hospital Mare de Déu de la 
Mercè

Mireia Puig Campmany
Vocal
Medicina Interna
Hospital de Sant Pau

Pere Torner Pifarré
Vocal
Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia
Hospital Universitari 
Parc Taulí

Iolanda Jordan Garcia
Vocal
Pediatria
Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona

Francesc Bas Cutrina
Vocal
Aparell digestiu
Hospital Universitari de 
Bellvitge

Àngels Escorsell Mañosa
Vocal
Aparell digestiu
Hospital Clínic de 
Barcelona

Antonio Roman Broto
Vocal
Pneumologia
Hospital Vall d’Hebron

Eulàlia Ruiz Gil
Vocal
Medicina Familiar i 
Comunitària
EAP Sant Ildefons de 
Cornellà de Llobregat

Mònica Botta 
Santasuana
Vocal
Gestió Hospitalària
Hospital General de 
Granollers

Ylenia Garcia Navarro
Vocal
Medicina Familiar i 
Comunitària
EAP Sant Antoni
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ALT PENEDÈS
Lourdes Gabarró Julià; Cèlia Cols Sagarra; Maria Mo-
nera Olivella; Gustavo Isaac Jurado Hamud; Annabel 
Laborda Luque
ANOIA
Elisenda Florensa Claramunt; Montserrat Vilarrubias 
Calaf; Xavier Cantero Gómez; Carmina Bascompte 
Jorba; Mireia Serrano Manzano
BAGES
Jordi Aligué Capsada; Maria del Carme Bertral López; 
Luís-A. Guerrero Sala; Juan Hermenegildo Catena 
Mir; Daniel Alfredo Paredes Breilh; Mireia Hernández 
Ribera; Laura Plans Pujol
BAIX LLOBREGAT
Sònia Miravet Jiménez; Lluís Esteve Balagué; M. Eula-
lia Ruiz Gil; César Romero Menor; Francesc Maña 
Bové; Joaquim Llena Cortina; Rita Sahún Font; Fran-
cisco García Gracia; Aitor Gargallo Peiró; Guillem Trilla 
Aymerich; Cristina López Xuclà; Montserrat Perelló 
Alonso; Carlos Luaces Cubells; Cesar Vargas Blasco; 
Carme Carreres Molas; Maria dels Àngels Tobella Prín-
cep; Elisabeth Esteban Torné; Mónica Balaguer Gar-
gallo; Silvia Font Ureña; Cristian Launes Montaña; Ra-
mon Pi Rusiñol; Irene Martínez de Albéniz Margalef; 
Núria Querol Viñas; M. Dolors Moruno Carrizosa; M. 
del Carmen Muñoz Almagro; Teresa Badia Farré
BARCELONÈS
Jaume Padrós Selma; Elvira Bisbe Vives; Jaume Sella-
rès Sallas; Gustavo Andres Tolchinsky Wiesen; Antoni 
Trilla Garcia; Magda Campins Martí; Anna Carreres 
Molas; Anna Olivé Torralba; Mireia Puig Campmany; 
Pere Torner Pifarré; Iolanda Jordan Garcia; Francesc 
Bas Cutrina; Àngels Escorsell Mañosa; Antonio 
Román Broto; Ylenia Garcia Navarro; Miquel dels S. 
Bruguera Cortada; Miquel Vilardell Tarrés; Josep Terès 
Quiles; Antoni Sisó Almirall; Josep Maria Puig Marí; 
Jaume Roigé Solé; Mireia Sans Corrales; Ramon Torné 
Escasany; Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon; 
Adriana Bataller Bassols; Manuel Sans Segarra; Galdi-
na Valls Borruel; Fernando A. Moraga Llop; Joaquim 
Camps Domènech; Francesc de B. Ferrer Ruscalleda; 
Miquel Torres Salinas; Francesc Fatjó Huriós; Maria 
Luisa Madonar Mairal; Javier Mareque Bueno; Josep 
Maria Forcada Casanovas; Jordi Solsona Martínez; 
Marta Aymerich Gregorio; Josep Fandós Olona; Enric 
Mauri Clúa; Frederic Quintana Riera; Maria Antònia 
Vila Coll; Jordi Antoni Vives; Maria Asunción Moreno 
Camacho; Clara Llubià Maristany; Albert Casasa Pla-
na; Gabriel Gili Cirera; Marco Inzitari; Andreu Codina 
Colomé; Leonor Ancochea Serraima; Fco-Javier Man-
zanera López; Anna Romaguera Piñol; Andres Com-
balia Aleu; Josep Antoni Pujante Conesa; Dolors Que-
ra Aymà; Marc Soler Fàbregas; Víctor Oliveras 
Deulofeu; Jesús Costa Vila; Lluís Gausa Gascón; Jordi 

Hierro Riu; Lydia Padró Pitarch; Josep Sánchez de To-
ledo Codina; Josep Maria Pons Berengueras; Jose 
Maria Cots Yago; M. Alba Jové Riera; Meritxell Nom-
dedeu Fàbrega; Cristina Minguell Comas; Luís Juan 
Castan; Salvador Esquena Fernández; Manuel Borrell 
Muñoz; Yolanda Puentes Zamora; Jose Arturo Mi-
guez Rey; Núria Martínez León; Guillem Jordi Reic-
henberg; Anna Maria Borrull Senra; Guillem González 
López; Andrés Prat Marín; Albert Marcos Estruch; Jo-
sep Maria Vilaseca Llobet; Rosario Jiménez Leal; Do-
lors Comet Jaumet; Cristina Fortià Palahí; Francesc 
Xavier Blancafort Sansó; Carles Martin Fumadó; Euse-
bi Puyaltó Ballart; Nuria Àngels Lobera Bondia; Núria 
Sellarès Gómez; Maria Amparo de la Poza Abad; Es-
peranza Luisa Gómez Durán; Joana Herrero Batalla; 
Frederic Llordachs Marquès; Jordi Serrano Pons; To-
màs Pumarola Suñé; Pablo Amat Par; Xavier Martínez 
Gómez; Antonio Gil Moreno; Josep Maria Sánchez 
Garcia; Carlos Bravo Masgoret; Víctor Monforte Tor-
res; Cristina Berastegui Garcia; Karina Iraida Loor 
Reyes; Roxana Genoveva Chirinos Guevara; Maria 
Alejandra Méndez Garrido; Francesc Xavier Carné 
Cladellas; Esther Amparo Chacón Gil; Mònica Guasch 
Cardona; Eulàlia Fontseca Martín; Josep Gasol Las-
corz; Luís Maria Cabré Pericas; Ignasi Carrasco Mise-
rachs; Maria Victòria Mazo Ancochea; Alejandro Flor 
Costa; Gilberto Alonso Fernández; Assumpta Ricart 
Conesa; Natalia Ana Mendoza Palomar; Josep Llach 
Vila; Paula Angela Peremiquel Trillas; Miquel Bernar-
do Arroyo; Ricard Cervera Segura; Francesc Maduell 
Canals; Anna Vilella Morató; Mónica Torremorell 
Núñez; M. Pilar Luque Gálvez; Dolors Bou Camps; Mi-
quel Dels Sants Sans Cuffi; Joan Ballesta Alcaraz; Jor-
di-Carles Schlaghecke Gras; Gabriel Mestre Roca; 
Christian Fadeuilhe Grau; Astrid Morer Liñan; Ramon 
Bàlius Matas; Ramon Cristòfol Allue; César Obiol Ma-
drid; Maria Esther Pallarès Fernández; M. Cristina Tei-
xidó Perramon; M. Carme Bassedas Ballús; Xavier Joa-
niquet Suils; Marta-Rosario d’Lacoste Farré; Juan 
Lorente Guerrero; Aina Oliver Caldés; Eugènia Maria 
Verger Fransoy; Manel Vera Rivera; Fernando Dolz 
Güerri; Noemí Prat Sierra; Maria Teresa Dordal Culla; 
Gemma Tàpias Oller; Juan Ramon Soler Segon; Jordi 
Vilardell Bergadà; Rosa Maria Servent Pedescoll; Ma-
nuel Honrado Eguren; Maria Del Roser Garrido Ro-
mero; Jose Manuel Menchón Magriñà; Laura Pons 
Pellicé; Natàlia Cornellà Garceso; Amat Palou Sanro-
mà; Anna Camós Carreras; Maria Pia Español Lloret; 
Marta Bailón Queiruga; Cristian Daniel Llach López; 
Anna Farré Estebe; F. Xavier Valldeperas Andújar; 
Marta Simó González; Josep Maria Guardiola Tey; Ire-
ne Bello Rodríguez; F. Xavier Garcia-Moll Marimon; 
Cristina Carbonell Abellà; Mercedes Abizanda Gon-
zález; Joan Minguell Moñart; Anna Raboso Fidalgo; 
Anna Maria de Pedro Pijoan; Jose Miguel Llovet Lom-

barte; Walid Jamaleddine El-Ejjeh; Pau Garro Mar-
tínez; Antonio Guilabert Vidal; Miguel Ángel Zapata 
Victori; Santiago Jose Ramon y Cajal Agueras; Gabriel 
Cuatrecasas Cambra; Oriol Roca Gas; Carmen Ribes 
Bautista

BERGUEDÀ
Agustí Ferrer Ferran; Joan Pujol Bertran; Maria Casals 
Pons; Concepción Medina Molina; Maria Magdalena 
Llargués Ballús

GARRAF
Maria Lluïsa Calvet Valera; Elena Camell Ilari; Josep 
Maria Benet Martí; Jose Antonio Serrano Marchuet; 
Àngels López Pol
MARESME
Pedro Antonio Torán Monserrat; Magdalena Bundó 
Vidiella; Josep Marinel·lo Roura; Javier Fernández 
Fernández; Susana Curos Torres; Juan José Montero 
Alia; Antonio Nicolau Benet; Fernando Collado Sáenz; 
Pere Beato Fernández; Francesc Garcia Cuyas; Joan 
Antoni Mulà Rosias; Maria Mar Rodríguez Álvarez; Da-
niel Garcia Fuentes; Josep Oriol Estrada Cuxart
OSONA
Francesc Xavier Clos Busquets; Maria Àngels Casals 
Font; Gràcia Ferrer Codinachs; Antoni Iruela López; 
Josep Arimany Manso
VALLÈS OCCIDENTAL
Montserrat Garcia Cors; Isabel Martínez Díaz; Salva-
dor Navarro Soto; Elena O’callaghan Castella; Mont-
serrat Baré Mañas; Fèlix Aliaga Celma; Xavier de las 
Cuevas Bou; Montserrat Bellver Vives; Marta Garcia 
Pastor; M. Ángeles Lorente Gascón; Ramon Pujol Far-
riols; Petra Maria Vega López; David Martí Garín; Fran-
cesc Xavier Jiménez Fàbrega; Miquel Colomer Giner; 
Josep Alins Presas; Pere Obiols Arderius; Anna Gimé-
nez Roca; Josep Sánchez Aldeguer; Òscar Escuder de 
la Torre; Alba Babot Cros; Mariano Balaguer Castro; 
Teresa Doñate Cubells; Anna Carreras Castañer; Anto-
nio Turmo Garuz; Daniel Mataró Marsal; Maria Nieves 
Garcia Monforte; Vicenç Jaume Mestre Saura; Antoni 
Castells Garangou; Emili Miquel Gené Tous; Laura Llo-
bet Vila; Ignasi Riera Paredes; Mercè Torra Parra; Josep 
Cabiol Belmonte; Antònia Sans Boix; M. Lluisa Baré 
Mañas; Josep Maria Martí Tutusaus; Cristina Carod 
Pérez; Santiago Barcons Vilaplana

VALLÈS ORIENTAL
Esteve Llargués Rocabruna; Glòria Anton Lloreda; 
Mónica Botta Santasuana; Montserrat Argila Vicente; 
Núria Viñolas Segarra; Jordi Calls Ginesta; Ingrid Ceci-
bel Arteaga Pillasagua; Anna Torrents Iglésias; Carles 
Monsó Fernández; Antoni Campoy Sánchez; Marta 
Capella Hempel

ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS (2018-2022)

vulnerabilitat, així com  l’aposta decidida pels 
models organitzatius basats en el lideratge i la 
participació professionals. 

Es mantenen, a més, altres objectius com 
ara fer que la institució sigui cada cop més 
propera als metges i a la societat, així com la 
defensa del model sanitari català: un model 
públic, universal, equitatiu i de qualitat, que, 
no obstant això, necessita noves formes d’or-
ganització i que ha de potenciar el lideratge 
dels professionals sanitaris per mantenir l’efi-

ciència i l’excel·lència. Padrós va insistir que cal 
seguir reclamant una millora de finançament 
per al sistema sanitari, la recuperació dels sala-
ris dels metges i avançar en el desenvolupa-
ment professional. “Un objectiu prioritari és 
fer tot el que calgui perquè la precarització 
laboral no es cronifiqui”, afirma el president 
del CoMB.

D’altra banda, el programa de la nova Jun-
ta destaca la necessitat d’afrontar reptes im-
minents que afecten la professió, com la jubi-

lació massiva de metges prevista per als 
propers deu anys o la formació continuada 
com a eina clau per al desenvolupament. Un 
altre repte que cal abordar de manera urgent 
i prioritària és el de la conciliació de la vida la-
boral, personal i familiar, que, segons Padrós, 
“ha de servir, a més, com a revulsiu per aconse-
guir més autonomia als equips, perquè allà on 
hi ha més autogovern, hem vist que s’ha dina-
mitzat la conciliació i s’ha millorat la realització 
professional”. 



Renovació de les juntes comarcals del CoMB

Alt Penedès  
Lourdes Gabarró, 
especialista en Medicina 
Interna, actualment treballa 
a l’Hospital comarcal de 

l’Alt Penedès (CSAP) com adjunta en 
aquest servei. L’Alt Penedès està 
representat a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 5 delegats. 

Anoia  
Elisenda Florensa, 
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
actualment treballa al CAP 

Igualada Urbà de l’ICS. L’Anoia està 
representada a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 5 delegats. 

Bages  
Jordi Aligué, especialista 
en Medicina Interna de la 
Fundació Althaia, 
actualment treballa a 

l'hospital de dia del pacient crònic de 
l'Hospital de Sant Joan de Déu de 
Manresa. El Bages està representat a 
l’Assemblea de Compromissaris amb 7 
delegats.

Baix Llobregat  
César Romero, especialista 
en cardiologia, actualment 
treballa com a Cap de 
Servei de l’especialitat al 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi 
de Llobregat. El Baix Llobregat està 
representat a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 26 delegats.

Berguedà  
Agustí Ferrer, especialista 
en Medicina Familiar i 
Comunitària, i actualment 
treballa al CAP de Gironella 

de l’ICS. El Berguedà està representat a 
l’Assemblea de Compromissaris amb 5 
delegats.

Garraf  
Maria Lluïsa Calvet, 
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
actualment treballa al CAP 

Roquetes – ABS Garraf Rural, de Sant Pere 
de Ribes. El Garraf està representat a 
l’Assemblea de Compromissaris amb 5 
delegats.

Maresme  
Pere Toran, especialista en 
Medicina Familiar i 
Comunitària, actualment 
treballa a la unitat de 

suport a la recerca de la Direcció d’Atenció 
Primària de la Metropolitana Nord. El 
Maresme està representat a l’Assemblea 
de Compromissaris amb 14 delegats.

Osona  
Francesc Xavier Clos, 
especialista en Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia, actualment 

treballa a Bayés Clínica – Centre mèdic Vic. 
Osona està representada a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 5 delegats.

Vallès Occidental 
Montserrat Garcia, 
especialista en Medicina 
Interna, actualment treballa 
a l’Hospital Universitari 

General de Catalunya com a Coordinadora 
del Servei de l’especialitat. El Vallès 
Occidental està representat a l’Assemblea 
de Compromissaris amb 39 delegats. 

Vallès Oriental  
Esteve Llargués, 
especialista en Medicina 
Interna, actualment treballa 
a l’Hospital de Granollers 
com a Cap de Servei de 

l’especialitat. El Vallès Oriental està 
representat a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 11 delegats.

(A la pàgina 9 es poden consultar els delegats  
de cada comarca)

Entre finals de gener i principis de febrer es van constituir les noves juntes comarcals 
del Col·legi de Metges de Barcelona. Com a conseqüència de les darreres eleccions per 
a la renovació dels membres de l’Assemblea de Compromissaris i de la Junta de Govern 
del CoMB, aquestes juntes han escollit els seus respectius presidents.

A fons
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A fons

E
n l’acte de presentació, el presi-
dent del CoMB, Jaume Padrós, va 
agrair el compromís dels dele-
gats de l’Assemblea, als quals va 
demanar que formulin “totes les 

propostes i crítiques que calguin, des de 
la lleialtat i amb voluntat constructiva”.

La vicepresidenta del CoMB, Elvira 
Bisbe, va recordar el perfil professional, i 
també personal, dels vint metges i met-
gesses que integren la nova Junta, la 
qual ha renovat més de la meitat dels 
seus membres. Es tracta, en paraules de 
Padrós, d’un equip format per “professi-

Programa de Govern  
per al període 2018-2022
La nova Junta de Govern va celebrar, el passat 1 de febrer, una primera sessió amb els nous 
delegats de l’Assemblea de Compromissaris. Els membres de la Junta van aprofitar l’ocasió per 
presentar l’equip davant dels companys delegats i per repassar els principals eixos del que serà 
el seu programa de govern per al període 2018-2022. 

onals que han demostrat en els seus 
camps respectius competència, exper-
tesa i lideratge”. 

Per primer cop, la Junta compta amb 
majoria de dones (55 %). Entre els inte-
grants, hi ha professionals dels diferents 
àmbits assistencials (primària, hospitalà-
ria, sociosanitari...), així com dels sectors 
públic (ICS i concertat) i privat.

Per la seva banda, la composició de 
l’Assemblea de Compromissaris també 
s’ajusta a la realitat de la professió, tal 
com va exposar el vicepresident, Jaume 
Sellarès. La composició i la distribució 

per edats es correspon força amb la pirà-
mide poblacional del col·lectiu. Per es-
pecialitats, la medicina familiar i comuni-
tària és la més representada, amb un pes 
del 27 %.

L’exposició de les línies mestres del 
programa de govern va anar a càrrec del 
tresorer de CoMB, Lluís Esteve, i del vocal 
Antoni Trilla. Tal com van recordar, el 
programa és hereu dels valors del pro-
fessionalisme i dels compromisos assu-
mits al 3r Congrés de la Professió Mèdica 
de Catalunya i recollits a la Declaració de 
Girona.

Amb aquest número de la 
revista adjuntem el programa 
de govern complet.
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A fons

Totes aquestes accions s’orienten 
cap a la defensa dels interessos dels 
professionals i dels ciutadans i cap a la 
construcció d’un Col·legi proper als metges 
i a la societat, que es consolida cada dia més 
com una institució independent, de 
prestigi i de referència. Jaume Padrós va 
destacar que el programa ha tingut molt en 
compte el context actual i els reptes de fu-
tur (socials, tecnològics, demogràfics...) i va 
avançar que la nova Junta  buscarà acords i 
complicitats amb l’Administració, societats 
científiques, universitats, sindicats, resta de 
professionals, etc.

La trobada es va cloure amb la inter-
venció del director del CatSalut, David El-

vira, que va destacar la tasca dels metges 
i de la resta de professionals sanitaris du-
rant tots aquests anys de crisi econòmica  
i d’insuficiència pressupostària per tal de 

Eixos d’actuació prioritaris  
de la Junta de Govern 

El programa, que consta de 68 punts, té sis eixos d’actuació: 
• Promoció del lideratge dels professionals. 
• Participació dels professionals als òrgans de govern i de decisió de les organitzacions 

sanitàries.
• Lluita contra la precarietat laboral. 
• Abordatge del repte de la conciliació. 
• Abordatge del relleu generacional (demografia de la professió).
• Acompanyament i suport als companys i famílies en situació de vulnerabilitat.

 Atenció hospitalària 
 Atenció primària 
 Metges sèniors 
  Altres àmbits (sociosanitari, 

salut mental, etc.)

Composició de l’Assemblea de Compromissaris

54 %

46 %

43 %

26 %

10 %

21 %

salvaguardar la qualitat assistencial. Elvira 
també va recordar que professionals i Ad-
ministració comparteixen objectius co-
muns i va apostar per la col·laboració.
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La qüestió

?Què li demanes a la nova  
Junta de Govern

Antoni Sisó Almirall, 
president de la Societat 
Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària 
(CAMFiC)

Renovar la relació entre el 
CoMB i la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC), 
entitat que defensa i 
representa els valors 
professionals de dedicació, 
respecte, proximitat, 
lleialtat, prudència, equitat i 
honradesa.
Promoure el lideratge 
del metge/ssa de família, 
defensant la centralitat dels 
Equips d’Atenció Primària 
com a porta d’entrada al 
sistema sanitari: ampliant 
el finançament i el 
multiprofessionalisme dels 
equips, recuperant nivells 
retributius i reconeixement 
social.
Vetllar per l’estabilització 
laboral i millorar les 
condicions: per la salut 
del professional i per la 
seguretat del pacient.
Emprendre un pla d’acció 
per desenvolupar les 
directrius de la Declaració 
de Girona 2016.

Pablo López Ojeda, 
neurocirurgià de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge

A la nova Junta, li demano 
que aposti per la gent jove, 
perquè pugui trobar una 
sortida laboral que no sigui 
en precari, i que treballi 
per millorar la conciliació 
familiar. Que ajudi a facilitar 
la formació dels metges 
joves en centres reconeguts 
a l’estranger (fellowships i 
observerships). 
Que lluiti per aconseguir 
un reconeixement i unes 
retribucions més dignes 
en els diferents àmbits 
assistencials, tant al sector 
públic com al privat, i que 
intenti buscar acords per 
evitar el abusos de les 
mútues. 
Finalment, li demano que 
centri el seus esforços en 
els problemes dels metges 
i eviti els posicionaments 
polítics o ideològics.

Laura Castelltort Mascó, 
Anestesiòloga de l’Hospital 
del Mar

És prioritari que la nova 
Junta insisteixi en la lluita 
contra la precarietat laboral 
que afecta una part molt 
important del nostre 
col·lectiu, especialment, els 
metges i metgesses joves. 
És bàsic dedicar esforços 
als professionals del futur 
també pel que fa a oferir-los 
oportunitats de formació i 
de fer recerca puntera.
Les dones metgesses 
també necessitem el suport 
del Col·legi per arribar a 
una igualtat real a la feina, 
tant d’oportunitats com de 
condicions laborals. Una 
condició indispensable 
és aconseguir garantir 
la conciliació de la vida 
laboral i familiar als centres 
sanitaris.
Per acabar, demanaria a la 
Junta que defensi el nostre 
sistema sanitari, que és el 
resultat de l’esforç de molts 
professionals i de tota la 
societat catalana, i, sempre 
que sigui necessari, que 
defensi també les nostres 
institucions i els nostres 
drets democràtics.

José Ramón García 
Garzón, 
Medicina Nuclear 

A la nova Junta de Govern 
del CoMB li faria algunes 
peticions, seguint la 
línia de les formulades 
per Neutralitat.com. Per 
exemple, que vetlli pel 
compliment dels deures i 
per la protecció dels drets 
dels metges i metgesses i 
que promogui el respecte 
de la societat cap als 
professionals. També 
que lluiti per la millora 
de les nostres condicions 
de feina i salarials i que 
no faci posicionaments 
polítics en nom de tots els 
col·legiats i col·legiades. 
Li demano que passi 
comptes de la seva gestió 
amb transparència i que 
revisi el nostre sistema 
electoral. Per últim, és 
important que promogui 
la conciliació familiar i 
laboral i que lluiti contra 
la discriminació per raó 
d’edat, sexe, nacionalitat, 
llengua, o qualsevol altre 
motiu.

Cèlia Cols Sagarra, 
metgessa de Família. 
Adjunta a la Direcció 
EAP Martorell Rural

El sistema sanitari, tal 
com el coneixem ara, 
necessita una reforma per 
poder seguir treballant 
amb excel·lència. A la 
nova Junta li demanaria, 
en primer lloc, ajudar 
a potenciar l’atenció 
primària com a base 
del sistema sanitari 
del futur, promovent i 
fomentant l’autonomia 
dels professionals que 
hi treballem. Per mi, el 
segon punt prioritari cal 
emmarcar-lo en la situació 
del futur immediat davant 
la jubilació d’un gran 
nombre de professionals, 
sense recanvi 
generacional i amb 
metges joves treballant 
amb contractes precaris. 
Per aquest motiu, crec que 
seria necessari treballar en 
aquest punt, proposant 
una millora davant el 
canvi generacional, sense 
oblidar la necessitat de la 
conciliació familiar, cada 
vegada més demandada, 
però difícil de fer en la 
nostra professió.

Més informació: 
blogcomb.cat
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Àrea
cultural

2018

Medijocs
Jocs esportius per a metges 
Cursa: 14 d’abril 
Caminada: 12 de maig

Mediconcert 
Metges músics  
per la cooperació   

Concursos Artístics
Poesia, narrativa breu, 
pintura/dibuix, 
fotografia i cinema

Conferències i concerts 
Temes d’actualitat, viatges 
o música. Concerts
de guitarra, piano o violí

Sessió de Cinema 
Amb col·loqui al finalitzar

Excursions i viatges
Sortides culturals 
i visites guiades 

Coral de metges 
Coral formada per metges

Orquestra Ars Medica
Orquestra de cambra  
formada per metges músics

Tallers i activitats en grup
Tallers de literatura, teatre, 
sortides en BTT i trobades 
culinàries

Vine  
i gaudeix

Consulta  
l’Agenda Cultural del CoMB
http://cultura.comb.cat 
areacultural@comb.cat
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El CoMB als mitjans

madrid; les emissores Catalunya Ràdio, 
RAC1, Cadena SER i Onda Cero; els diaris La 
Vanguardia, Ara, El Punt Avui, El Periódico, El 
País, El Mundo, ABC i La Razón; les agències 
EFE, Europa Press i ACN; els mitjans del sec-
tor sanitari Diario Médico, Redacción Médi-
ca, El diari de la sanitat, i els webs informa-
tius Ccma.cat, Telecinco.es, Antena3.com, 
LaSexta.com i Cuatro.com, entre d’altres.

Decàleg del CCMC amb recomanacions 
bàsiques per a l’ús de les xarxes socials 
per part dels professionals
El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya va presentar, el 30 de novembre, el 
document Recomanacions sobre l’ús d’in-
formació mèdica i l’exercici de llibertat d’ex-
pressió a les xarxes socials. Va recollir aques-
ta notícia l’agència Europa Press; el Diari de 
Girona i les edicions online de La Vanguar-
dia i El Periódico. El desembre el programa 
El matí de COPE va entrevistar Mireia Sans 
sobre el Decàleg.

Valoracions sobre la situació actual del 
sistema sanitari català
Jaume Padrós, president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, va concedir diverses 
entrevistes a mitjans de comunicació al de-
sembre i gener on expressava el seu punt 
de vista sobre l’actualitat del sistema sani-
tari. Van publicar entrevistes amb el doctor 
Padrós els diaris La Vanguardia, Ara i ABC i 
les seves versions digitals, i les emissores 
Catalunya Ràdio, RAC1 i Onda Cero. El ge-

ner el telenotícies cap de setmana vespre 
de TV3 va emetre un reportatge sobre la 
precarietat laboral dels metges.

Manca de professionals de determinades 
especialitats al sistema sanitari públic
Al llarg dels mesos de novembre i desem-
bre es van publicar reportatges sobre l’es-
cassetat de professionals d’algunes especi-
alitats mèdiques que comptaven amb 
dades sobre demografia mèdica proporci-
onades pel Col·legi de Metges de Barcelo-
na. Van abordar aquest tema els diaris El 
Periódico, La Vanguardia i Ara. Sobre aquest 
mateix tema, Jaume Padrós va escriure una 
tribuna a La Vanguardia titulada “Redefinir 
la pediatria a la primària”.
 
Actes a les delegacions comarcals
El 20 d’octubre, Igualada va acollir un ho-
menatge al doctor Pere Gabarró que van 
recollir Regió 7, El Punt Avui, Ràdio Igualada, 
Anoiadiari.cat o VeuAnoia.cat. El 21 d’octu-
bre va tenir lloc la Vigília de Sant Lluc a Man-
resa, notícia que va sortir a Regió 7 i Canal 
Taronja TV. El 24 d’octubre es va celebrar la 
Nit de la Professió de l’Anoia, fet que varen 
recollir Canal Taronja TV, VeuAnoia.cat i Ano-
iadiari.cat. Els Premis Sanitat Baix Llobregat, 
lliurats el 23 de novembre, van sortir publi-
cats a Llobregatdigital.cat. Finalment, la no-
tícia sobre el Premi a la Recerca Alt Penedès, 
que es va entregar el 30 de novembre, va 
aparèixer al setmanari El 3 de Vuit. D’altra 
banda els mitjans locals han donat una àm-
plia cobertura a la constitució de les Juntes 
comarcals. 

Les retallades als quadres mèdics de les 
companyies asseguradores de salut
Marc Soler, director corporatiu del Col·legi 
de Metges de Barcelona, va declarar en 
una entrevista a l’agència EFE, publicada el 
19 de novembre, que l’augment de les re-
tallades als quadres mèdics de les compa-
nyies d’assegurances de salut pot fer que 
disminueixi la qualitat del servei mèdic i 
afecti els pacients. Van fer-se ressò 
d’aquestes declaracions el diari La Razón, 
les versions on line de La Vanguardia, El 
Periódico i ABC, i la publicació electrònica El 
Economista. 

Ara

14 de gener de 2018La candidatura “Padrós 2018. Professio-
nalisme” guanya les eleccions col·legials
El 13 de gener, la candidatura de Jaume Pa-
drós es va proclamar guanyadora de les 
eleccions a la Junta de Govern i delegats 
de l’Assemblea de Compromissaris del Col-
legi de Metges de Barcelona. Van recollir la 
notícia TV3; les emissores RAC1, Catalunya 
Ràdio i Onda Cero; els diaris La Vanguardia, 
Ara que va publicar una entrevista a Jaume 
Padrós, El Periódico, El Punt Avui i El País; les 
agències, Europa Press, EFE i Agència Catalana 
de Notícies (ACN); les  publicacions sanitàries 
Diario Médico, Redacción Médica, El diari de la 
sanitat, i els mitjans electrònics Vilaweb, Di-
recte.cat, ABC.es i ElNacional.cat.

Havien informat de diversos aspectes del 
procés electoral, durant les setmanes ante-
riors, els mitjans La Vanguardia, El País, El Punt 
Avui, ABC, Expansión i les publicacions sani-
tàries Diario Médico, El Médico Interactivo, 
Redacción Médica, Acta sanitaria i El diari de 
la sanitat.

El Col·legi demana la intervenció del 
Departament de Salut davant la cele-
bració d’un acte pseudocientífic a Bar-
celona
El Col·legi de Metges de Barcelona va de-
manar al Departament de Salut, el passat 
dia 10 de gener, que intervingués davant la 
celebració a Barcelona de l’acte pseudoci-
entífic “Un mundo sin cáncer. Lo que tu 
médico no te cuenta”. Van informar sobre 
aquest fet les televisions TV3, TVE a Catalu-
nya, Cuatro, Betevé, Euskal Telebista i Tele-

14 de gener de 2018

El Periódico
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Mireia Sans - Com vàreu començar a uti-
litzar les xarxes? Us vàreu plantejar fer-
ne un ús personal i professional o man-
tenir separats els dos àmbits?

Ethel Sequeira – El meu inici va ser molt 
lúdic i poc professional. Vaig entrar a les 
xarxes per comunicar-me amb la meva fa-
mília, que està molt repartida pel món. 

Ferran Cachadiña – Vaig començar per-
què el centre on treballava en aquell mo-
ment es va iniciar en les xarxes com a ins-
titució. Al principi ho barrejava tot i vaig 
crear una sèrie de perfils, però sense un 
objectiu concret. Comentava el que havia 
fet el cap de setmana, difonia coses de 
pediatria o parlava de futbol.

M.S. – Quines xarxes socials feu servir 
més i per què? 

F.C. – La primera xarxa social que vaig fer 
servir va ser Facebook i l’he mantingut 
gairebé sempre en el terreny personal. Al 
cap de tres anys, em vaig obrir un perfil 
de Twitter que va anar agafant embranzi-
da. Trobo Twitter molt atractiu a l’hora 
d’enviar i rebre informació a la xarxa. A 
Linkedin sóc bastant actiu i l’utilitzo per 
interaccionar amb professionals del sec-
tor. També tinc dos comptes d’Instagram: 
un de més personal i l’altre vinculat a una 
de les meves aficions. 

E.S. – Facebook és la xarxa que més m’ha 
agradat sempre. Hi barrejo el món profes-
sional i el personal. El compte de Twitter 
me’l vaig obrir per motius professionals i 

gairebé mai en faig un ús personal. Tam-
bé tinc comptes oberts a Linkedin, tot i 
que el faig servir poc, i a Instagram. 

M.S. – El document del CCMC planteja 
que, malgrat que a les xarxes sovint 
compartim coses personals, els met-
ges mai deixem de ser-ho. Heu fet 
aquesta reflexió? 

E.S. – Aquest punt l’he tingut sempre pre-
sent. A les xarxes, és molt fàcil precipitar-te. 
Però de seguida t’adones com de ràpid viat-
ja la informació, com has de vigilar el que 
dius i la traçabilitat que té tot el que fas. 
Aquesta és una reflexió que hauríem de fer 
a les xarxes i també a la vida en general. 

F.C. – Inicialment era menys reflexiu i hi bar-
rejava totes les esferes de la meva vida. En 
això he anat evolucionant i aprenent i ara, 
abans de retuitar, publicar o difondre se-
gons quina informació, faig sempre una re-
flexió prèvia. Amb el temps, he après que, si 
no estàs convençut d’alguna cosa, el millor 
és no publicar-la. 

E.S. – A més, hi ha missatges que potser es-
crius amb una intenció i que s’interpreten 
d’una manera diferent. Aquest és un perill 
important a les xarxes. 

F.C. – Tot missatge escrit depèn en gran 
part de la interpretació del receptor. Aques-
ta reflexió val la pena fer-la.

M.S. – Estem molt acostumats a la con-
sulta presencial i, en canvi, no tenim el 
mateix nivell de reflexió a les consultes 

L’ús professional de les xarxes socials 
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va publicar el  novembre passat el 
document Recomanacions sobre l’ús d’informació mèdica i l’exercici de la llibertat d’expressió a les 
xarxes socials. Mireia Sans, presidenta de la Secció Col·legial de Metges e-salut, ha moderat un 
debat sobre l’ús professional de les xarxes socials amb Ethel Sequeira, metgessa de família al CAP 
Casanova – CAPSBE, i Ferran Cachadiña, pediatre i director assistencial de la Clínica Corachan.

virtuals i a les xarxes socials. Com po-
dem fer que més professionals es plan-
tegin aquests temes? 

E.S. – Alguns metges que som tutors de resi-
dents ja ens hem plantejat que hauríem de 
treballar la identitat digital. Però és difícil, 
perquè, en molts casos, la identitat digital 
dels tutors és inexistent i, a més, no tots els 
metges tenim la mateixa opinió sobre l’ús 
que hem de fer de les xarxes. És una discus-
sió que encara està per fer. Els professionals 
que no fan servir les xarxes segur que tenen 
les seves raons, però no en parlen tant com 
els que sí que les fem servir.

Ethel Sequeira:
“No tots els metges tenim 
la mateixa opinió sobre 
l’ús que hem de fer de les 
xarxes. És una discussió 
que encara està per fer”

F.C. – També és un tema generacional. Les 
xarxes tenen deu anys de vida. Per a les ge-
neracions més veteranes que la nostra, fer 
servir l’ordinador a la consulta ja ha estat 
un pas molt important. Ens queda encara 
un trajecte de deu anys més perquè, al fi-
nal, el gruix del col·lectiu mèdic participi a 
les xarxes i tingui identitat digital.

M.S. – Com ens podem assegurar que 
trobem informació de qualitat?

E.S. – Davant de tanta intoxicació informati-
va, em miro molt qui m’envia les informaci-

Taula rodona completa a:
www.youtube.com
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ons i hi dono crèdit en funció de si considero 
que l’emissor és fiable o no. I això s’aconse-
gueix llegint molt. Tot va a massa velocitat i 
no hi ha temps per fer-hi massa més.  

F.C. – Dins del programa docent del grau 
de medicina s’hauria d’ensenyar com tro-
bar informació a la xarxa i com distingir si 
és de confiança i fiable. És bàsic transmetre 
als metges del futur que es tracta d’una 
eina de treball incorporada a la pràctica di-
ària i que cada cop ho serà més. 

M.S. – Quant de temps dediqueu a les 
xarxes en el vostre dia a dia?

F.C. – No ho tinc quantificat. Probablement, 
hi dedico molt menys temps del que hi de-
dicava abans. Per higiene mental, has de 
planificar una mica. Això és tan immediat 
que pots acabar sent-ne una mica esclau. Fa 
un temps que me n’he acotat molt més l’ús 
en períodes concrets del dia, sense gaire 
planificació, però pensant que els espais 
que tinc per mirar les xarxes són aquests. En 
total, no crec que sumin més d’una hora.

E.S. – Jo tampoc ho tinc quantificat, però 
diria que és molt més temps del que 
m’agradaria. L’altre dia vaig sentir a parlar 
de “la dopamina del m’agrada” i vaig pen-
sar que era molt encertat. Jo mateixa reco-

nec que estic una mica enganxada a les 
xarxes perquè m’entretenen molt.

M.S. – Teniu alguna anècdota amb l’ús 
de les xarxes socials?

F.C. – Recordo que estava en un congrés fa 
uns anys, assegut escoltant una ponència, i 
vaig veure unes noies fent-se unes fotos. Al 
cap d’unes hores, estava mirant les xarxes i 
vaig veure aquella foto: hi apareixia jo al fons! 
De vegades, a les xarxes, val més ser-hi i deci-
dir el que vols que se sàpiga de tu mateix, 
perquè si no, un dia, per una mala casualitat 
o sense adonar-te’n, t’acaben creant una 
identitat que no és la que vols transmetre. 

E.S. – En un curs, precisament sobre l’ús 
professional de les xarxes, el ponent va vo-
ler posar dos exemples de professionals 
que eren a la sala. Primer, va posar el perfil 
d’una companya que és extraordinària en 
xarxes socials i que hi té un perfil impeca-
ble. I, just després, va posar el meu Facebo-
ok. El Barça acabava de guanyar la Cham-
pions i jo, que soc molt culer, hi apareixia 
amb la cara pintada. La pregunta que for-
mulava era: “És això el que volem que sàpi-
guen de nosaltres els nostres pacients?”. 
Vaig fer un pas enrere, però després, vaig 
pensar que no era un tema que no hagués 
pogut parlar a la consulta amb un pacient. 

Ferran Cachadiña:
“Ens queda encara un 
trajecte de deu anys 
més perquè el gruix del 
col·lectiu mèdic participi 
a les xarxes i tingui 
identitat digital”

Tot i així, la reflexió que provocava el con-
trast entre els dos perfils era molt bona.

M.S. – Heu tingut interaccions a través 
de les xarxes socials amb pacients que 
hagin volgut contactar amb vosaltres?

F.C. – Més aviat m’han arribat preguntes 
tipus: “Vull demanar hora, com ho faig?”, 
de persones que m’han buscat a la xarxa i 
a qui he hagut de donar resposta. Les con-
sultes mèdiques, millor fora de la xarxa. 

E.S. – Jo també ho tinc claríssim. La consul-
ta personal a les xarxes no és operativa. 
Tinc pocs pacients amb qui em relaciono a 
les xarxes, però quan m’he trobat amb 
aquesta situació, els he dit: “Aquest tipus 
de consulta no me la facis per aquest mitjà 
perquè no et puc respondre”. 

M.S. – Teniu recomanacions per a com-
panys que encara no tenen un perfil i 
voldrien començar a utilitzar les xarxes?

F.C. – Primer de tot, saber amb quin objec-
tiu s’hi posen. Si ho fan des del punt de vista 
professional, han de saber si volen crear una 
identitat digital pròpia o si són ambaixadors 
del seu lloc de treball. També caldria que 
planifiquessin quant de temps hi dedicaran. 
I, sobretot, que abans de publicar qualsevol 
cosa, s’ho pensin una, dues o tres vegades i, 
si no n’estan segurs, que no la publiquin. 

E.S. – Si ets dels qui es llencen de seguida 
a la piscina, mira-t’ho amb calma i dona-hi 
tres voltes. Però, si ets dels qui mai s’hi llen-
ça, fixa-t’hi bé perquè potser estàs perdent 
molt bones oportunitats. 

Ethel Sequeira, Ferran Cachadiña i Mireia Sans. 
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A finals de 2017 es van celebrar 
dues sessions de l’Assemblea 
de Compromissaris. La Junta  
de Govern va convocar 
eleccions col·legials. Així 

mateix, el president del Col·legi, Jaume 
Padrós, va detallar les principals 
actuacions que s’havien dut a terme en 
dels darrers mesos: el debat de futur al 
voltant de la medicina privada; els tres 
guardons que la publicació Diario Médico 
va atorgar al Col·legi; els premis a 
l’Excel·lència Professional; el lliurament de 
la insígnia d’or de la professió al doctor 
Vinyas, exdegà de la facultat de Lleida; 
per la seva contribució en el camp docent 
i de la bioètica, i el lliurament de les 
beques Bada, destinades a promoure la 
formació de metges cooperants i a 
contribuir en la millora de les condicions 
sanitàries dels països en 
desenvolupament.

Eleccions col·legials
La Junta de Govern, en la sessió celebrada 
el 14 de desembre de 2017, va convocar 
eleccions per a la renovació dels membres 
de l’Assemblea de Compromissaris i de la 
Junta. En la sessió els compromissaris van 
votar l’elecció dels membres de la Junta 

Electoral encarregada de portar a terme 
tot el procés electoral. Jaume Padrós es va 
acomiadar com a president donant les 
gràcies “per haver-me deixat representar 
la professió més estimada i més 
respectada. Ho he intentat fer amb el 
màxim d’entrega i dedicació. I el balanç 
que faig és molt bo”, va concloure.

Pel que fa al pressupost, inclòs en l’ordre 
del dia, el tresorer, Lluis Esteve, va 
proposar prorrogar el del 2017 per al 
2018, proposta que va obtenir el suport 
dels compromissaris. 

Per la seva banda, el secretari de la Junta, 
Gustavo Tolchinsky, va presentar el resum 
de l’activitat reguladora de l’exercici 
professional. 

Pòlissa de Responsabilitat Civil 
Professional 
En l’Assemblea d’octubre el director del 
Servei de Responsabilitat Professional  
i director de l’àrea de Praxi, Josep 
Arimany-Manso, va donar a conèixer als 
compromissaris el nou model propi de 
cobertura i gestió de la responsabilitat 
civil dels professionals que ha estat 
reconegut com a capdavanter a Europa i 

Assemblea de Compromissaris
Octubre i desembre 2017

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 
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 i 
seguretat jurídica als professionals.

Resultats del Grup Med
En la mateixa sessió, el conseller delegat i 
director general del Grup Med, Albert 
Lluch, va presentar els resultats anuals 
fent referència en primera instància a 
l’equip humà que treballa a la corporació i 
que constitueix el seu actiu més valuós. 
Seguidament va presentar els resultats 
anuals de cada una de les empreses, unes 
xifres que confirmen la tendència de 
creixement dels últims anys i de les quals 
el Col·legi rep una aportació directa de 
2.245.938 euros, uns beneficis econòmics 
que permeten finançar millor els 
projectes col·legials, així com més serveis 
i ajuts socials i econòmics per als 
col·legiats i les seves famílies. 

La Junta informa
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E
l Programa de Protecció Social (PPS) 
del Col·legi promou el benestar i la 
qualitat de vida dels metges i llurs 
famílies, especialment davant de 
qualsevol contingència que posi en 

risc la seva autonomia personal o familiar 
derivada de situacions vinculades a proble-
mes de salut o socials.

L’atenció d’un familiar dependent, amb 
algun tipus de trastorn o una malaltia dege-

nerativa, pot afectar el benestar i la qualitat 
de vida de les persones que l’envolten. Des 
del PPS s’ofereix orientació personalitzada 
als col·legiats i familiars pel que fa als ser-
veis, recursos i prestacions adients, l’orga-
nització de l’ajuda familiar i professional, les 
adaptacions de la llar, l’avaluació de les pò-
lisses contractades, la valoració del grau de 
discapacitat, etc. També s’ofereix orientació 
sobre les possibilitats d’obtenir recursos de 

Programa de Protecció Social
Ajuts d’atenció social i a la dependència

la xarxa pública, consell pel que fa a les dife-
rents alternatives financeres per poder pal-
liar o solucionar dificultats econòmiques 
derivades d’una situació de dependència 
(residència privada, etc.) i per presentar les 
sol·licituds dels ajuts d’atenció social i a la 
dependència.

AJUTS D’ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA

Descans per al cuidador
Suport per a metges col·legiats o 
familiars propers que esdevenen 
cuidadors. L’ajut consisteix en l’ingrés 
temporal de la persona dependent 
en un centre residencial durant 30 
dies, o bé atenció a domicili per part 
d’un cuidador professional durant el 
mateix període de temps.

Suport per al transport adaptat
Ajut per facilitar el desplaçament des 
del domicili fins a centres assistencials 
de dia. La finalitat d’aquest servei 
consisteix a facilitar la participació de 
les persones amb dependència o 
discapacitat fora de l’entorn familiar, 
donant resposta a les necessitats de 
trasllat dels domicilis als centres 
d’atenció i a l’inrevés, en aquells 
municipis on no estigui disponible 
aquest servei.

Servei d’atenció a domicili
Atenció personalitzada adreçada a 
col·legiats o familiars que es troben 
en situació de gran dependència i 
dependència severa, o bé que tinguin 
la sol·licitud en tràmit.
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Més informació: 
proteccio-social@comb.cat
Tel: 935 678 894 (directe)  
935 678 888
www.comb.cat

Servei de teleassistència i a la 
dependència
Servei adreçat a garantir que els 
col·legiats de més de 75 anys que 
visquin sols o familiars en situació de 
dependència puguin beneficiar-se del 
servei de teleassistència al seu domicili.

Suport per al tractament de l’atenció 
precoç a fills de 0 a 5 anys
Suport econòmic per donar cobertura a les 
despeses originades per la necessitat d’un 
tractament d’atenció precoç a fills de 
metges col·legiats d’entre 0 i 5 anys que 
presenten necessitats especials, transitòries 
o permanents, originades per alteracions 
del desenvolupament, amb l’objectiu 
d’agilitar l’inici del tractament. L’ajut tindrà 
caràcter periòdic per als períodes de gener a 
agost i de setembre a desembre. 

Suport per a l’adaptació de la llar o 
ajudes tècniques
Suport econòmic adreçat a adaptar la llar 
davant d’una situació de dependència. L’ajut 
va dirigit a la valoració de les necessitats 
específiques, la reforma o l’adquisició de 
material adaptat. El Centre de Vida 
Independent serà qui emetrà la valoració de 
les necessitats del domicili. L’ajut s’adreça a 
col·legiats o familiars que tinguin 
reconeguda la situació de dependència i 
també a aquells que es trobin en tràmits per 
tal de millorar la seva autonomia personal.

Ajut econòmic puntual
Suport econòmic únic per a col·legiats o 
familiars propers que tenen reconeguda 
la seva situació de dependència per part 
de l’Administració pública competent, o 
en tramitació, per tal de fer front a les 
despeses que es deriven de la seva 
situació.

Suport per a convalescència
Per satisfer les necessitats de rehabilitació 
i estimulació a domicili en situacions 
d’especial indicació clínica i promoure 
l’adquisició de les habilitats necessàries 
en els familiars cuidadors.

Persones ateses per  
les treballadores socials  
del PPS durant el 2017
421 Casos en seguiment
271 Casos nous

Ajuts PPS 2017
762 Ajuts de conciliació  
de la vida personal i familiar
426 Ajuts d'atenció social  
i a la dependència
345 prestacions assistencials 
periòdiques
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L
a 16a edició dels premis “Mejores 
ideas de la Sanidad” que atorga 
cada any Diario Médico va distin-
gir tres iniciatives engegades pel 
Col·legi de Metges de Barcelona 

(CoMB), el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) i la Fundació Gala-
tea. El document del Col·legi La concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal de 
metges i metgesses. Propostes i Pla d’Acció; 
el Document de Posició del CCMC El ma-
lalt amb càncer. Els tractaments oncolò-
gics i pal·liatius i les teràpies sense evidèn-
cia científica i pseudociències i el Curs 
autoformatiu per a tutors MIR de la Fun-
dació Galatea van ser els projectes guar-
donats en una cerimònia de lliurament 
celebrada el passat novembre de 2017 al 
Teatre Nacional de Catalunya.

Més de vuitanta iniciatives promogudes 
per 121 entitats van ser premiades en re-
coneixement al seu treball innovador en 
cinc categories: Política Professional; 
Gestió; Iniciativa Legal, Ètica i Deontolò-
gica; Investigació i Farmacologia, i Mece-
natge i Solidaritat. La vicepresidenta del 
CoMB, Elvira Bisbe, va recollir el premi 
pel document sobre la conciliació; el se-
cretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky, va 
recollir el guardó pel document sobre el 
malalt oncològic i les pseudociències, i el 
president de la Fundació Galatea, Miquel 
Vilardell, va recollir la distinció pel curs au-
toformatiu per a tutors MIR. També van 
participar en l’acte de recollida dels premis 
alguns dels autors dels equips redactors 
dels documents del Col·legi i del CCMC: 
Eugeni Saigí, president de la Societat Cata-

lano-Balear d’Oncologia; Helena Camell, 
presidenta de la Societat Catalano-Balear 
de Cures Pal·liatives; Antònia Sans, mem-
bre de la Comissió de Deontologia del 
CoMB, tots tres integrants de l’equip 
redactor del document sobre el pacient 
oncològic, i Iolanda Jordan, pediatra de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i una de les au-
tores del document sobre conciliació.

La directora de Diario Médico, Carme 
Fernández, va conduir l’acte i va donar 
pas al president del CoMB, Jaume Padrós, 
que es va adreçar als 400 assistents un 
cop finalitzat el lliurament dels premis. 
Padrós, en la seva intervenció, va defen-
sar la necessitat urgent de posar fi a la 
precarietat laboral que afecta els metges i 
la resta de professionals sanitaris. 

Diario Médico premia   
tres iniciatives col·legials

 Millors Idees de la Sanitat 2017

El malalt amb càncer. Els 
tractaments oncològics i pal·liatius 
i les teràpies sense evidència 
científica i pseudociències
El Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya va elaborar un document 
on defineix i recorda als professionals 
com han d’actuar amb els pacients 
oncològics d’acord amb la bona 
pràctica mèdica i la millor evidència 
científica. El document adverteix que 
l’incompliment de les indicacions 
clíniques, legals i deontològiques 
suposa una infracció molt greu que 
pot implicar la inhabilitació 
professional.

Propostes i pla d’acció per a la 
conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal de metges i 
metgesses
Un grup de professionals va elaborar 
un document presentat pel CoMB en 
el qual es proposa a l’Administració, 
les patronals i les organitzacions 
sindicals un conjunt de mesures 
adaptades a les especificitats del 
col·lectiu mèdic per fer possible la 
conciliació.

Curs autoformatiu per a tutors MIR
Aquesta iniciativa s’emmarca en el 
Programa de Salut del Metge Resident 
de la Fundació Galatea i que, 
conjuntament amb la companyia 
farmacèutica Almirall, va posar en 
marxa un curs dirigit als tutors dels 
residents, per detectar i prevenir amb 
antelació situacions de malestar 
psicoemocional entre els MIR. 

1 2 3CCMC CoMB FUNDACIÓ GALATEA
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L’atenció a pacients   
amb dificultats de comunicació
Davant pacients en situació de complexitat clínica, el metge i els professionals sanitaris han 
de ser conscients de les dificultats de comunicació que aquestes situacions poden generar i 
conèixer els recursos disponibles per poder fer-hi front.

D’esquerra a dreta: Àngels Escorsell, Miquel Sanz, Mónica Povedano, Montserrat Bernabeu,  
Marc Coronas i Àlvar Agustí.

E
l Col·legi es va fer ressò de les difi-
cultats de comunicació que sovint 
es presenten en l’atenció a pacients 
complexos i va promoure un debat 
en el qual es van presentar alguns 

recursos disponibles per fer front a aques-
tes situacions. Professionals de l’Hospital 
Clínic, l’Hospital de Bellvitge i l’Institut Gutt-
man van participar en una taula rodona so-
bre aquesta qüestió. La inauguració de l’ac-
te va anar a càrrec de la directora general 
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Mireia Mata.

Va presentar i moderar el debat Àngels 
Escorsell, vocal de la Junta del CoMB, que 
va assenyalar que el col·lectiu mèdic ha 
après molt sobre com tractar malalties i 
com tractar bé el malalt, però “encara no té 
prou en compte la persona”. Segons Escor-
sell, cal reconèixer que els professionals 
tenen mancances pel que fa a la comuni-
cació i l’abordatge de la dimensió personal 
dels pacients. El director de l’Institut Clínic 
Respiratori (ICR) de l’Hospital Clínic, Àlvar 
Agustí, va oferir una doble visió molt inte-
ressant: com a pacient i com a metge. En el 
vessant de pacient, Agustí va ser molt clar 
a l’hora de parlar de les seves dificultats de 
comunicació i va llençar tres missatges. Pri-
mer: “la vida és fràgil i tots podem acabar, 
tard o d’hora, sent malalts i tenint dificul-
tats de comunicació”. Segon: “la comunica-
ció és clau en qualsevol àmbit de la pràcti-
ca mèdica”. I tercer: “els metges mereixem 
una crítica perquè sovint anem de sobrats”.

La neurofisiòloga i responsable de la 
Unitat de Motoneurona de l’Hospital de 
Bellvitge, Mònica Povedano, va acostar a 
l’audiència els problemes de comunicació 
que es plantegen amb els malalts d’escle-

rosi lateral amiotròfica (ELA). Povedano va 
destacar que, malgrat que existeixen eines 
que ajuden els professionals a comuni-
car-se amb aquests pacients, cal tenir en 
compte que, variables com l’edat, el nivell 
d’estudis o els recursos econòmics, “són 
determinants perquè puguin adaptar-se o 
no a les eines que els oferim”.

Estratègies diferents
Montserrat Bernabeu, cap de l’Àrea Mèdica i 
responsable de la Unitat de Dany Cerebral  
de l’Institut Guttman, va exposar que la co-
municació s’altera de maneres diferents, de-
penent de la lesió que hagi tingut lloc a nivell 
del cervell. “Per a cada lesió, hi ha una estra-
tègia d’abordatge, amb diferents tipus de 
comunicació”, va explicar. Bernabeu va des-
tacar que cal sempre tenir molt en compte el 
vessant cognitiu.

El professor del departament de Psicolo-
gia Evolutiva  i de l’Educació de la Universitat 
de Barcelona (UB), Marc Coronas, va explicar 
el servei que ofereix  la UTAC Sírius (Unitat de 
Tècniques Augmentatives de Comunicació), 

una iniciativa impulsada des de la facultat de 
Psicologia de la UB en conveni amb el depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Coronas va explicar com des de la UTAC 
s’aplica la comunicació augmentativa, a tra-
vés d’estratègies, materials i aparells (d’alta i 
baixa tecnologia) que es posen a disposició 
de les persones que tenen dificultats amb la 
parla per tal que puguin comunicar-se amb 
formes d’expressió alternatives.  

Altres experiències tecnològiques per 
comunicar-se amb el pacient les va expo-
sar el coordinador d’Infermeria de la Uni-
tat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital 
Clínic, Miquel Sanz, que va advertir que 
una comunicació ineficaç impacta de ma-
nera molt negativa en la satisfacció del 
pacient per les cures. Per Sanz, cal proto-
col·litzar les estratègies de comunicació a 
les UCI i seleccionar els sistemes augmen-
tatius i alternatius de comunicació (SAAC) 
més escaients en cada cas. “Una bona co-
municació humanitza el servei de les 
UCI i millora la resposta del pacient”, va 
assenyalar Sanz. 
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Més informació: 
www.comb.cat

Autorització de funcionament    
per a centres sanitaris i consultes 
L’autorització de funcionament faculta els centres i serveis sanitaris per dur a terme la seva 
activitat, i n’és preceptiva l’obtenció amb caràcter previ a l’inici de l’activitat assistencial. L’ha 
de sol·licitar la persona física o jurídica, titular del centre o de la consulta.

Podríem considerar un centre sanitari al 
conjunt organitzat de mitjans tècnics i 
instal·lacions en el qual professionals 
sanitaris, sota la direcció d’un 
responsable sanitari, fan activitats 
sanitàries, mentre que la consulta 
mèdica seria aquell centre sanitari on un 
sol metge o metgessa fa activitats 

sanitàries d’anamnesi,  diagnòstic i 
prescripció pròpies de la seva 
especialitat. Pot tenir altres professionals 
que li fan de suport i hi mantenen una 
vinculació professional. 

Els centres i les consultes de nou 
establiment o les que vulguin traslladar-
se han de complir els requisits i les 

normes d’accessibilitat previstes en el 
nou Decret 151/2017 de 17 d’octubre i els 
responsables hauran de vetllar pel 
compliment de les obligacions i garanties 
tecnicosanitàries que el Decret estableix.

El tràmit de l’autorització de 
funcionament varia per a les consultes 
mèdiques i per als centres sanitaris: 

Ô Que llur activitat principal sigui sanitària 
i es limiti a l’anamnesi, l’exploració física, el 
diagnòstic i la  prescripció, així com a la 
realització d’actuacions terapèutiques o 
de recuperació funcional mínimament in-
vasives.

Ô Que integrin una única professió sanità-
ria. S’inclouen també les que integrin més 
d’un professional sanitari sempre que 

Atesa la situació particular de cada 
consulta o centre, us recomanem que, 
abans d’iniciar qualsevol tràmit,  consulteu 
amb el Col·legi:

Per a centres mèdics Mediconsulting 
Jurídic al Tel. 935 678 878 o  
a  juridic@med.es

Per a consulta mèdica Unitat 
d’Atenció al Col·legiat al Tel. 935 678 
888  o a col.metges@comb.cat

Consultes mèdiques: 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya té delegada per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, les funcions 
de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques sense requeriments específics sempre que es compleixin les 
condicions següents: 

l’atenció se centri fonamentalment en el o 
la professional titular i la resta de professi-
onals sanitaris actuïn de suport. En aquest 
cas, el servei objecte d’autorització és el 
servei que presta el o la professional titu-
lar. El mateix espai de consulta pot ser ob-
jecte de diferents autoritzacions, sempre 
que quedi garantit que l’activitat dels dife-
rents professionals es fa en franges horàri-
es no coincidents i que no hi ha dependèn-
cia jeràrquica ni organitzativa entre ells.

Ô Que l'espai útil per a l’activitat de la con-
sulta tingui una superfície inferior o igual a 
100 m2.

Per tramitar l’autorització cal emplenar la 
sol·licitud que trobareu al web del CoMB i 

també al web de la Generalitat  i acompa-
nyar els mateixos documents que pels cen-
tres sanitaris excepte els assenyalats als 
punts F), G) i E) juntament amb una declara-
ció responsable en relació amb la disponibili-
tat jurídica dels espais i una altra declaració 
responsable acreditant que el centre disposa 
del manual de procediment i dels mecanis-
mes per a la gestió de la qualitat assistencial i 
la seguretat dels pacients previstos de l’arti-
cle 19 del Decret, i que es compromet a man-
tenir-los durant la vigència de l’activitat.

Podeu trobar la informació 
completa per a fer els tràmits 
a: https://www.comb.cat/
cat/tramits/consultes_
mediques/home.htm
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Centres sanitaris sense internament i requeriments específics: 

Per fer el tràmit, cal emplenar la sol·licitud corresponent que trobareu a la seu electrònica de la Generalitat i acompanyar els següents 
documents: 

G) Declaració 
expressa de 
l’acceptació del 
càrrec del 

responsable assistencial del centre i 
del càrrec de vigilància de productes 
sanitaris, quan escaigui, i del referent 
de seguretat del pacient. Mentre el 
Departament no incorpori els nous 
models de sol·licitud, caldrà aportar-la. 

C) Documentació 
acreditativa de la 
disponibilitat jurídica 
dels espais (per ex. el 

contracte de lloguer o cessió d’espais).

D) Projecte tècnic 
assumit per tècnic 
competent (arquitecte 

o enginyer superior o tècnic: nom, 
cognoms, titulació i número de 
col·legiació. Amb una memòria tècnica 
justificativa del compliment de les 
normatives; plànols de situació i 
emplaçament del centre; plànols de 
planta de distribució on s’indiquin les 
dependències amb els diferents usos, 
superfícies i el mobiliari i equipament 
corresponent i plànols d'instal·lacions. 

A) Si el titular és una 
persona jurídica, còpia 
de l’escriptura de 

constitució de la societat i acreditar 
la representació de la persona que 
signa la sol·licitud. 

B) Comprovant del 
pagament de la taxa 
corresponent. 

F) Organigrama que 
identifiqui els serveis i 
els responsables. 

I) Còpia dels títols 
acadèmics o 
professionals i de la 

col·legiació del personal d’acord 
amb l’oferta assistencial d’aquest, 
quan no sigui possible comprovar-ho 
per mitjans telemàtics.

H) Pla funcional 
amb indicació de 
la cartera de 
serveis i el conjunt 

de tècniques, tecnologies i procediments 
que constitueixin la seva oferta 
assistencial, incloent els manuals i 
mecanismes per a la gestió de la qualitat 
assistencial i de la seguretat dels pacients 
recollits a l’article 19 del Decret.

E) Memòria descriptiva de 
les dependències, 
instal·lacions, equipament, 
material, instrumental i 

utillatge de què disposa el centre o servei 
sanitari.

K) Documentació 
acreditativa del 
vincle professional 

entre els diferents professionals 
sanitaris i el titular.

Si voleu més informació, 
podeu consultar a 
Mediconsulting per telèfon 
al 935 677 878, o per 
e-mail lopd@med.es. 

J) Declaració responsable 
sobre la subscripció de 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi els danys que es puguin 
ocasionar a tercers en les seves instal·lacions i 
també en el desenvolupament de les seves 
activitats sanitàries. 

L) Declaració responsable en 
què la persona titular declara 
que el centre compleix la 
resta dels requisits i les 
garanties recollits als articles 

11.1 (disposar d’un sistema organitzat de 
selecció de personal), 12 (disposar d’un pla 
de formació i d’un pla d’acollida als 
nouvinguts), 15.1.b) (disposar de fulls de 
reclamacions), 16.2 (disposar de protocols 
per a l’elaboració dels documents de 
voluntats anticipades), 17.3 (disposar de 
protocols sobre la documentació clínica), 18 
(haver registrat els fitxers de dades de 
caràcter personal) i 20 (disposar d’un 
procediment de gestió interna de residus), i 
que es compromet a continuar complint-los 
durant la vigència de l’activitat.

Les consultes o centres mèdics han de complir 
la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades disposant de la documentació i 
mesures tècniques i organitzatives necessàries 
per garantir-ne la confidencialitat i seguretat, 
així com els drets dels interessats, amb les 
notificacions a l’autoritat competent en el seu 
cas. Us recordem que, a partir del proper 
25/5/2018 serà d’aplicació el nou Reglament 
Europeu 2016/679 en matèria de protecció de 
dades i totes les consultes o centres sense 
excepció hauran d’adaptar-s’hi. Es modifiquen 
substancialment les obligacions de la 
normativa vigent amb nous requeriments. 

En cas de no disposar-ne,  
us podeu adreçar a  
Medicorasse per 
telèfon al 935 678 870  
per  e-mail 
medicorasse@med.es.



La cura de la salut del 
professional
L’equip docent de la Fundació Galatea ha 
començat a impartir el curs presencial 
Promoció de la salut a la feina: la cura de la 
salut del professional, amb l’objectiu de 
millorar els recursos i les habilitats per al 
desenvolupament professional saludable i 
d’oferir un espai per a l’aprenentatge, el 
debat i la reflexió sobre els factors psicosoci-
als que hi influeixen.

El primer curs es va impartir el 21 de 
febrer i, de moment, ja se n’ha programat 
una pròxima edició per a l’11 de maig. La 
necessitat d’aquest seminari sorgeix de la 
constatació que les professions de l’àmbit de 
la salut són especialment susceptibles de 
generar elevats nivells d’estrès i de desgast 
emocional. Per tant, aquest seminari pretén 
ser una eina que ajudi al desenvolupament 
d’una vivència més satisfactòria de la feina i a 
prevenir l’estrès laboral.

A més d’aquest curs, la Fundació Galatea 
n’ofereix d’altres també presencials i adreçats 
a promoure l’exercici saludable, com el de 
Lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables 
(el primer es va oferir el passat 10 de 
novembre i la edició següent tindrà lloc el 27 
d’abril) i el de Treball en equip i qualitat de 
l’atenció: benestar de pacients i professionals. 
Tota la informació es pot consultar al web de 
Fundació Galatea (www.fgalatea.org).

Vintè aniversari del 
Sistema d’Acreditació 
de la Formació Mèdica 
Continuada
El Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC), conjuntament amb el 
Departament de Salut, va celebrar les dues 
dècades de funcionament del Sistema 
d’Acreditació de la Formació Mèdica 
Continuada de les Professions Sanitàries en 
un acte que va incloure una sessió sobre 
gamificació i el paper del joc com a 
estratègia d’aprenentatge.

En la presentació de l’acte el secretari del 
CoMB, Gustavo Tolchinsky, va recordar que 
el sistema d’acreditació va néixer amb 
l’objectiu de dotar les activitats formatives 
d’un segell de qualitat identificatiu, que fos 
útil tant per al professional que triava una 
formació, com per als agents que havien de 
contractar personal sanitari. 

“En 20 anys l’oferta formativa ha canviat 
moltíssim. Les activitats s’han anat fent més 
breus i n´ha millorat molt la qualitat 
metodològica”, explica la responsable del 
Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica 
Continuada, Helena Segura. Els formats 
s’han diversificat (sessions clíniques, 
formació on line, webinars, estades 
formatives, etc.) i la tendència és cap a una 
formació més centrada en l’aprenentatge 
que no pas en els coneixements.

Un any després del 3r 
Congrés de la Professió 
Al novembre va fer un any de la celebració 
a Girona del 3r Congrés de la Professió 
Mèdica de Catalunya. Va ser la culminació 
de mesos de treball, reflexió, debat i 
participació de molts professionals que es 
van implicar per fer que el Congrés no tan 
sols fos un gran esdeveniment de 
reafirmació de la professió i dels seus valors 
sinó també una iniciativa útil per a la 
cohesió entre companys i per a l’avenç de 
l’exercici de la medicina.

Durant el darrer any, la Junta de Govern 
del Col·legi s’ha marcat com a objectiu que 
les conclusions del Congrés i, especialment, 
els principis que van inspirar la Declaració 
de Girona, siguin una guia per a la seva 
activitat i els projectes que ha desenvolupat 
al llarg del 2017: 
• Accions contra la precarietat laboral.
•  Document sobre “La conciliació de la vida 

laboral, familiar i personal de metges i 
metgesses. 

•  Document de Posició sobre “La situació de 
l’atenció primària i propostes de millora”.

•  Sobre demografia mèdica; Propostes per a 
una planificació de la necessitat de 
metges.

•  Document de Posició del CCMC sobre “El 
malalt oncològic: El malalt amb càncer. Els 
tractaments oncològics i pal·liatius, les 
teràpies sense evidència científica i les 
pseudociències.”

Activitat col·legial
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L
a trobada del sector sanitari què 
apropa inversors i emprenedors 
s’ha consolidat i ha esdevingut 
un referent en l’ecosistema 
biomèdic català. La 20ena edició 

del Fòrum d’Inversió Healthcare va 
reunir més de 200 persones entre 
emprenedors, inversors privats, 
investigadors, gestors sanitaris, directius 
d’empreses i representants de fons de 
capital risc. El fòrum el va coorganitzar 
un any més el Col·legi amb Barcelona 
Activa, Biocat i la Xarxa de Business 
Angels ESADE-BAN.

Des de la seva creació, l’any 2009,  
179 empreses han presentat els seus 
projectes al Fòrum i han aconseguit 
atreure inversions per valor de més de 
40 milions d’euros. El director de 
Healthequity SCR, gerent de l’Àrea 
d’Innovació del Col·legi i impulsor del 
Fòrum, Lluís G. Pareras, va destacar  
la “progressió” dels CEO de les 
companyies, tot qualificant-la de “molt 
satisfactòria” i va animar a anar un pas 
més enllà.

Rondes de finançament que han 
batut tots els rècords
Pareras va destacar que un altre  
aspecte important en l’evolució  
de les companyies ha estat la 
“professionalització dels Consells 
d’Administració”, que ha derivat en un 
canvi d’estratègia a l’hora d’aconseguir 
finançament. Si la tendència fins fa uns 
anys era buscar rondes fraccionades, ara 

“s’intenta eliminar el risc financer per 
aconseguir una ronda sencera”. Els 
resultats han estat molt positius. Segons 
Pareras, “la collita 2016-2017 a Catalunya 
ha estat extraordinària, ja que s’han 
aconseguit aixecar rondes de 
finançament que han batut tots els 
rècords”. És el cas de la companyia 
Minoryx Therapeutics, que va aixecar 
una ronda de finançament de 19,4 
milions d’euros, la més gran 
aconseguida fins ara per una biotec a 
Catalunya. El seu CEO, Marc Martinell, va 
explicar la trajectòria de l’empresa des 
dels inicis fins al moment actual. El seu 
objectiu és començar la fase clínica del 
seu producte MIN-102 i ser els primers  
a oferir una teràpia farmacològica  
a les persones que pateixen 
adrenoleucodistròfia, una malaltia fins 
ara sense tractament.

El paper de l’inversor
Però no només han progressat els 
emprenedors i les seves companyies. Els 
inversors també  ho han fet. Fernando 
Zallo, director d’ESADE-BAN, va explicar 
que cada cop “estan més preparats i són 
molt més professionals”. En això ha 
contribuït especialment la formació. 
Zallo també va destacar el creixement 
de la xarxa d’ESADE-BAN, que ja suma 
prop de 200 inversors que inverteixen 
en una mitjana de 35 empreses l’any. Un 
altre punt rellevant és l’augment 
“d’inversors especialitzats 
sectorialment”. És el cas de l’Àngel 

El Fòrum d’Inversió 
Healthcare Barcelona 
arriba a la 20ena edició

Alonso, que va compartir la seva 
experiència com a business angel 
especialitzat en el sector salut, 
concretament en dispositius mèdics i 
diagnòstics in vitro. “Hem resolt una de 
les variables crítiques dels emprenedors: 
aconseguir finançament. És tot un èxit, 
però hem de pensar en els reptes que 
ens queden”, va remarcar Alonso. En el 
seu paper d’inversor, va destacar que, a 
més del capital, també aporten “el 
coneixement del sector” i que espera 
que, d’aquí a 10 anys, les empreses que 
avui són un èxit puguin “convertir el 
coneixement en beneficis”.

Projectes presentats
El 20è Fòrum Healthcare va comptar 
amb l’habitual ronda de presentacions. 
En aquesta edició van ser nou els 
emprenedors que van exposar el seu 
projecte a la recerca de capital. 
Dispositius mèdics per monitorar 
malalties renals, dispositius portàtils per 
tractar pacients amb apnea del son, 
nous fàrmacs i tractaments per prevenir 
malalties infeccioses, digestives o 
d’altres tan prevalents com el càncer 
són només algunes de les propostes 
que es van donar a conèixer en aquest 
fòrum.

Les empreses que van presentar els 
seus projectes són les següents:

Sagetis Biotech; Oncokids Biosciences; 
GoodGut; ADmit Therapeutics; 
Molomics; TBIOM; CreatSens Health; 
ConquerX i Vaxdyn. 

Activitat col·legial
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E
El Col·legi de Metges de Barcelona 
va acollir la taula rodona sobre 
“Canvi climàtic i salut” en el marc 
del lliurament de les XXIV Beques 
Dr. José Luis Bada per a la formació 

de metges en matèria de cooperació, que 
cada any organitza la Secció de Metges Co-
operadors.

L’acte va servir per analitzar quins són els 
efectes del canvi climàtic, com incideixen 
en la població i què es pot fer per minimit-
zar les seves repercussions en la salut glo-
bal. El president de la Secció de Metges 
Cooperadors, Xavier de las Cuevas, va mo-
derar el debat en què varen participar el 
cap de meteorologia de Televisió de Cata-
lunya, Tomàs Molina, i el director científic 
d’ISGlobal, Josep Maria Antó.

Tomàs Molina va fer un pronòstic de com 
serà el temps el 2025, segons el qual els dies 
a la península Ibèrica seran més calorosos, 
hi haurà menys precipitacions i aquestes se-
ran més torrencials i augmentarà el risc de 
sequeres i inundacions. Fenòmens estranys 
seran més habituals, així com les onades de 

calor. Molina també va advertir que es pre-
veu que la temperatura global del planeta 
augmenti i, en conseqüència, es difonguin 
malalties que no teníem abans. Molina va 
apuntar que ens haurem d’adaptar a la 
nova situació i va instar a canviar el nostre 
estil de vida personal per reduir-ne els efec-
tes.

Per Josep Maria Antó resulta paradoxal 
que el concepte actual de salut no té en 
compte si els guanys de salut s’aconseguei-
xen a costa d’erosionar els sistemes naturals 
subjacents de la Terra. Per això Antó va pro-
posar un canvi en la manera de pensar i ac-
tuar dels metges i de dissenyar els sistemes 
de salut. “Cal una aliança per la salut pla-
netària a Catalunya”, va afirmar. Antó va 
afegir que “no podem pensar en la salut 
sense pensar en el recursos ambientals i so-
cials del planeta”. Va advocar per transfor-
mar els nostres sistemes de recerca i infor-
mació sobre la salut i que les institucions i 
els governs responguin de manera anticipa-
da i eficaç davant de les amenaces a la sos-
tenibilitat ambiental i la salut.

El president del CoMB, Jaume Padrós, i 
Jaume Roigé, vocal de la Junta del CoMB, 
van lliurar a 11 professionals de la medici-
na els ajuts per cursar estudis de postgrau 
i fer estades formatives per especialit-
zar-se en cooperació i salut internacional.

Les Beques es van crear l’any 1993 en ho-
menatge al doctor José Luis Bada Ainsa, 
pioner en el camp de la cooperació sanità-
ria i la salut de les migracions a Catalunya i 
a l’Estat espanyol. En aquests 24 anys 
s’han lliurat 343 beques a metges de 16 
nacionalitats diferents i s´hi han destinat 
més de 900.000 €. 

Onze metges reben les Beques Bada en cooperació
Debat sobre canvi climàtic i salut

Tipus de formació o estada formativa

Cristina Bocanegra García,  Fundaçao 
Oswaldo Cruz “Fiocruz” (Brasil)

Olaia Güenaga Vaqueiro,  Fundació 
Vicente Ferrer a Anantapur (India)

Marina Fenoy Alejandre, Màster en 
Infectologia Pediàtrica (URV)

Anna Vidal Moreso, 11 th International 
Child TB Training Course (Stellensbosch 
University)

María Cecilia Casano Carnicer, Màster 
en Salut Internacional i Cooperació (UAB)

Mercè Cervera León, Màster en Salut 
Internacional i Cooperació (UAB)

Alexandra Garcia Guix, Màster en Salut 
Internacional i Cooperació (UAB)

Mónica Lecumberri López, Màster en 
Salut Internacional i Cooperació (UAB)

M. Jesús Mariana Martínez, Màster en 
Salut Internacional i Cooperació (UAB)

Moctar Diero Sanogo, Màster en Salut 
Internacional i Cooperació (UAB) 

Laura Saturia Santos Vásquez, Màster 
en Salut Internacional i Cooperació (UAB)

Metges becats en la XXIV 
edició de les Beques Bada
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Cooperació

C
ristina Bocanegra acaba d’ar-
ribar del Brasil. Ha passat qua-
tre mesos a la Fundaçao 
Oswaldo Cruz “Fiocruz”, on ha 
pogut aprofundir els seus co-

neixements en malalties tropicals. 
Aquesta estada formativa, que ha fet 
amb l’ajut d’una Beca “Dr. José Luis Bada”, 
se suma a la seva llarga llista d’experiènci-
es en cooperació. Combina la feina a la 
Unitat de Medicina Tropical i Salut Inter-
nacional de l’Hospital Vall d’Hebron amb 
altres projectes de salut internacional que 
desenvolupa el mateix hospital. Per això 
viatja sovint a Angola, on fa recerca i tre-
balla sobre el terreny per conèixer de més 
a prop els efectes de malalties com l’es-
quitosomiasi i millorar la qualitat de vida 
d’aquells que les pateixen. 

Com vas entrar en contacte amb el 
món de la cooperació?
Abans de començar l’especialitat, vaig 
agafar un any sabàtic i vaig anar al Perú 
com a voluntària a un centre sanitari a 
una barriada de Lima. Allà em vaig ado-
nar que no sabia res i que no podia fer les 
coses que jo volia i com creia que s’havi-
en de fer. Al Perú vaig veure per primera 
vegada el que implica la pobresa en una 
població i el que significa per a la salut. 

Quines altres experiències en 
cooperació has viscut?
Durant la residència vaig fer rotacions al 
Brasil, a Tanzània i a Uganda. No obstant 

això, on més m’he desenvolupat ha estat 
a Angola. L’Hospital Vall d’Hebron té un 
projecte amb l’Hospital Nossa Senhora 
da Paz i hi vaig anar dos anys per treba-
llar en un projecte de tuberculosi multi-
resistent i participar en les activitats de 
l’hospital. 

Què t’ha permès fer la Beca Bada que 
t’ha atorgat el Col·legi?
He pogut fer una estada formativa a la 
Fundaçao Oswaldo Creu “Fiocruz”, un 
centre de recerca en malalties tropicals 
que és a la ciutat de Belo Horizonte (Brasil). 
Hi he anat a aprendre el que s’està fent en 
recerca al voltant de l’esquistosomiasi. L’es-
tada ha significat descobrir un món. Hem 
connectat dues realitats: una persona que 
és metge i que coneix la malaltia sobre el 
terreny, i persones que són biòlogues i que 
coneixen molt bé la immunologia i la pato-
logia. En el futur volem que tots els estudis 
que es vagin fent en l’àmbit biològic tin-
guin una finalitat pràctica, millorin els di-
agnòstics i els tractaments i disminueixi la 
càrrega de la malaltia.

Què significa per a tu la cooperació?
Des que era estudiant vaig percebre que 
la salut havia de ser una cosa universal i 
que no hauria de dependre ni de les con-
dicions econòmiques ni d’on hagi nascut 
una persona. La malaltia i la pobresa te-
nen una relació molt potent i circular: 
l’una provoca l’altra. Per a mi, la coopera-
ció en el món de la salut és una forma 

d’intentar trencar aquest cercle des d’un 
punt molt primari de la vida.

Creus que ha de ser una experiència 
obligatòria per a tots els 
professionals de la salut?
Em sembla una experiència molt valuosa 
per a la gran majoria de professionals sani-
taris perquè et fa adonar-te de l’important 
que és la salut per a tots i de la manca de 
salut que hi ha arreu del món. No obstant 
això, abans d’anar a fer cooperació, cadas-
cú ha de reflexionar prèviament i ha de te-
nir molt clar que cal partir d’una relació de 
respecte —tu no en saps més que ningú—, 
i que saps què faràs en aquell context. 

Quins són els teus plans de futur?
Seguir treballant en medicina tropical al 
CAP Drassanes i a l’Hospital Vall d’He-
bron i intentar fomentar els projectes in-
ternacionals. El meu somni és fer un con-
veni entre diversos països per tenir els 
mitjans per entendre molt millor aques-
tes malalties, tractar-les i millorar la salut 
de la població.

Cristina Bocanegra
ENTREVISTA

“La malaltia i la pobresa  
tenen una relació molt potent i 
circular: l’una provoca l’altra”

Entrevista completa a:
www.blogcomb.cat
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Professionals

E
l Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) va concedir 
la Insígnia d’Or de la Professió al 
doctor Joan Viñas i Salas, per la 
seva dilatada trajectòria al servei 

dels valors del professionalisme mèdic, 
especialment per la defensa d’una deon-
tologia al servei dels pacients. La Insíg-
nia d’Or és el més alt reconeixement que 
pot atorgar el Consell a un professional. 

Viñas va rebre el guardó el passat 27 
de novembre de mans del president del 
CoMB, Jaume Padrós, en un acte al qual 
van assistir companys de professió, fami-
liars i amics. També van participar el 
president del CCMC, Josep Vilaplana; 
l’expresident del CoMB i amic personal, 
Miquel Vilardell; la degana de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Lleida, 
Rosa M. Soler Tatché; la directora de 
l’Institut Borja de Bioètica (Universitat 
Ramon Llull), Montserrat Esquerda; el 
president de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya, Josep A. Bombí, i el 

president del Col·legi de Metges de Llei-
da, Ramon Mur.

Viñas ha estat mereixedor d’aquest 
reconeixement per la seva excel·lència, 
tant en el camp de la pràctica clínica, 
com en l’acadèmic i docent i el de la ci-
rurgia. També pel seu tarannà sempre 

Insígnia d’Or de la Professió a Joan Viñas i Sala

El Congrés de Metges i Biòlegs  
de Llengua Catalana al Bages

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 

afable, integrador, obert i dialogant, que 
ha afavorit l’entesa i l’impuls de projec-
tes en totes les institucions en les quals 
ha participat i ha dirigit. En rebre la insíg-
nia Viñas es va comprometre a “seguir 
servint el millor que pugui en tot allò 
que pugui ser útil”. 

E
l XX Congrés de Metges i Biòlegs 
de Llengua Catalana es va cele-
brar el 20 i 21 d’octubre a Man-
resa. En un primer esbós provisi-
onal de conclusions, el 

copresident del Congrés, Miquel Vilar-
dell, va afirmar que el Congrés deixa 
constància que la salut és un dret i una 
inversió i que cal mantenir la cobertura 
pública i universal. També es va remarcar 
la necessitat de potenciar l’atenció primà-
ria, la medicina comunitària i la recerca. 

En una sessió extraordinària del XX 
Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua 
Catalana, celebrat a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, es va debatre so-
bre els esculls que cal salvar per assegu-

rar la continuïtat dels congressos, com és 
la disminució d’interès per part del col-
lectiu mèdic del país per la seva pròpia 
llengua. En la taula van intervenir Ricard 
Guerrero, president de la Fundació Alsi-
na Bofill; Àngels Mach, presidenta de la 
Societat Andorrana de Ciències; Rosa Es-
topà, professora titular de Traducció i Ci-
ències del Llenguatge de la Universitat 
Pompeu Fabra, i Àngel Llàcer, professor 
de Fisiopatologia Mèdica de la Universi-
tat de València. Va moderar el debat Lluís 
Esteve, tresorer del CoMB.

Com a conclusions es va proposar 
cercar la participació de persones de tot 
el territori on es parla la llengua catalana 
i potenciar la transversalitat de les disci-

plines, abraçant totes les ciències de la 
salut i la vida i destacant el seu interès 
científic i social des d’una perspectiva 
humanista i holística. També van acordar 
adaptar el Congrés als canvis dels temps, 
fent-los més atractius i moderns, seguir 
defensant la utilització de la llengua ca-
talana, involucrar els joves i mantenir la 
pluridisciplinarietat. 
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JUNTES COMARCALS  

Les juntes comarcals del CoMB van premiar 
l’activitat professional i científica de les propostes 
presentades pels professionals durant l’any 2017. 
Els premiats i becats van ser els següents:

>>>
BAGES:  
Metge Bagenc (votació popular) – Dr. Josep 
Trullàs (1). XXI Premi Vivències Mèdiques 
“Pere Tarrés i Claret“ – Antonio Carlos Ugarte 
(en memòria)(2). XV Beca del Bages al Metge 
Jove  - Alba Junyent, Laia Pont i Laura Valls (3). 
XXI Premi del Bages de Ciències Mèdiques 
– Anna Ruiz, Montserrat Fusté, Meritxell 
Fàbrega, Montserrat Saura, Rosa Álvarez, 
Francisco Javier Boné, Maria Soledad Baliellas i 
Pilar Villamayor (4). XXI Premi d’Història de la 
Medicina Catalana “Oleguer Miró i Borràs” - 
Ida Carrau (5). 

>>>
ALT PENEDÈS: 
Premi a la Recerca Científica Mèdica de l’Alt 
Penedès – Mauricio Polanco-Garcia, Ana Maria 

Capielo, Xavier Miret, Julio Sainz, Elena Revilla, 
Antoni Guinjoan, Teresa Arranz, Antonio 
Chamero (6). 

>>> 
BAIX LLOBREGAT:  
Premis Sanitat Baix Llobregat: Millor 
comunicació en Atenció Hospitalària  
- Miguel Ángel Berenguer (7). Millor 
comunicació en Atenció Primària – David 
Pedrazas i Grup RCParvulari (8). Millor 
treball en Atenció Hospitalària – Carmen 
Sanclemente (9). Millor treball en Atenció 
Primària – Carmen Tamayo, Neus Parellada, 
Betlem Salvador, Pilar Ángeles Oriol, M. 
Dolors Rodríguez i Dolores Muñoz (10). 

>>> 
MARESME:  
XXa Jornada de Recerca Sanitària al 
Maresme: Beca Hospitalària i Sociosanitària 
- Alberto Martín i Pere Clavé (11). Premi 
a la millor Tesi Doctoral - Omar Ortega, 
Pere Clavé i Vicenç Falcó (12). Beca Gonçal 

Calvo - Pilar Montero (13). Premi a la millor 
Publicació – Lluis Campins, Mateu Serra, 
Inés Gózalo, David López, Elisabet Palomera, 
Clara Agustí, Mateu Cabré, on behalf of the 
REMEI Group (14). 

>>> 
VALLÈS OCCIDENTAL:  
Premi Dr. Joan Costa i Roma - Ángel 
Rodríguez, Ana Betancourt, Maria Isabel Bolós, 
Juan Carlos Oliva i Jose Antonio Ibeas (15). 

>>> 
OSONA:  
XXXV Premis Sanitat Osona: Treballs 
publicats - Esteban Reynaga, Marian 
Navarro, Anna Vilamala, Pere Roura, Manuel 
Quintana, Marian Garcia-Nuñez, Raül 
Figueras, Carmen Torres, Gianni Luchetti i 
Miquel Sabrià (16). Premis Sanitat Osona: 
Treballs sobre el càncer - Javier Díez de 
los Ríos i Esteban Alberto Reynaga (17). 
Treballs inèdits - Jacint Altimiras i Josep 
Maria Aragonès (18).

Metges premiats per les juntes comarcals durant el 2017

1. Josep Trullàs, 2. Antonio Carlos Ugarte, 3. Alba Junyent, Laia 
Pont i Laura Valls, 4. Anna Ruiz i equip, 5. Ida Carrau, 6. Mauricio 
Polanco i equip, 7. Miguel Ángel Berenguer, 8. David Pedrazas i 
Grup RC Parvulari, 9. Carmen Sanclemente, 10. Carmen Tamayo, 
Neus Parelladai Dolors Muñoz, 11. Alberto Martín, PereClavé i X. 
Tibau, 12. Omar Ortega 13. Pilar Montero, 14. Lluís Campins i grup, 
15. Ángel Rodríguez i equip, 16. Esteban Reynaga, 17. Esteban 
Reynaga i Javier Díez, 18. Jacint Altimiras.

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

11 14 15 16

12 13 17 18

Seccions col·legials i juntes comarcals
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Metges e-salut

mSalut: reptes i 
oportunitats per als 
sistemes de salut

Diferents membres de la Secció vàrem partici-
par, el passat 29 de novembre, en el projecte 
“mSalut: reptes i oportunitats per als sistemes 
de salut”, liderat per Open Evidence Research 
de la Universitat Oberta de Catalunya i finan-

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

çat pel programa Recercaixa de l’Obra Social 
“la Caixa”.

Aquesta participació va consistir en un 
workshop on vam analitzar la percepció que 
els professionals sanitaris tenen sobre l’accés, 
adopció, usos i impacte en l’ús de les aplicaci-
ons mòbils en salut (mSalut) en la seva pràcti-
ca diària. Es van identificar els principals fac-
tors facilitadors i inhibidors que permeten fer 
d’aquest tipus de tecnologies una realitat en 
el nostre sistema de salut.

El que és obvi és que les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), i especial-
ment els telèfons intel·ligents, formen part de 
la nostra vida quotidiana. En aquest sentit, 

Metges d’Estètica

Intrusisme 
extraprofessional i 
competència deslleial; 
però, sobretot, inseguretat 
per als pacients

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

Metges de Residències Geriàtriques

Jornades de debat  
de la Secció

En la primera jornada de debat de la Sec-
ció es va convidar els responsables del 
Pla d’Atenció a la Cronicitat perquè ens 
informessin sobre quin paper jugava el 
metge de residència en aquest pla. Ens 
van explicar que es comptaria amb el 

Montserrat Perelló, 
presidenta de la Secció 
de Metges de Residències 
Geriàtriques

metge de residència com un membre 
més de l’equip d’atenció a la cronicitat, 
atesa la seva implicació amb malalts crò-
nics (que ho són tots els que viuen en 
residències) i es tenia previst també el 
seu accés a la història compartida i a la 
recepta electrònica. Tot això, sense ter-
mini de temps previst.

El 23 de novembre vàrem convidar 
l’actual responsable del Pla d’Atenció a la 
Cronicitat, doctor Sebastià Santaeugè-
nia, perquè ens posés al corrent sobre 
aquest tema i si aquest seguia endavant. 
Ens va assegurar que estava previst que el 

El Comitè Europeu de Normalització 
(CEN) va paralitzar la normativa FprEN 
16708:2016 “Beauty Salon Services – Re-
queriments and recommendations for 

l’àmbit de la salut i els sistemes sanitaris no 
són una excepció i cada vegada són més els 
ciutadans, pacients, organitzacions sanitàries, 
professionals i gestors que veuen en la mSalut 
una oportunitat per millorar la qualitat de vida 
dels pacients, millorar el seu estat de salut i 
augmentar la qualitat assistencial, alhora que 
es garanteix la sostenibilitat, l’equitat i l’acces-
sibilitat als sistemes de salut. No obstant això, 
malgrat totes les potencialitats que ofereixen 
els telèfons intel·ligents, els nivells d’adopció 
en els sistemes de salut encara estan lluny de 
produir impactes positius significatius, i és per 
això que la Secció intenta estar al dia, partici-
par i sensibilitzar sobre el seu ús.

lliment fisiològic és i serà sempre medi-
cina, totes les nostres actuacions (pre-
ventives, diagnòstiques, restitutives, 
correctives o pal·liatives) s’han de basar 
en criteris científics i acadèmics en els 
quals tan sols els metges hem estat ins-
truïts. És del tot inadmissible que, per 
part de personal no mèdic (a vegades ni 
tan sols sanitari) i en salons de bellesa, 
s’ofereixin i es facin tractaments que re-
quereixen la inexcusable aplicació direc-
ta, o almenys la seva indicació i supervisió, 
per part de metges formats i acreditats, i 
en centres sanitaris autoritzats.

Tan sols ens resta reclamar l’actuació 
immediata i contundent de l’Adminis-
tració i de les nostres corporacions pro-
fessionals.

the provision of service” i diverses socie-
tats científiques i institucions espanyo-
les, mitjançant AENOR, vàrem participar 
en condició d’experts constituïts en el 
que s’anomena “comitès locals”.

La paralització es va deure a les nom-
broses queixes i denúncies rebudes des 
dels citats comitès dels països membres, 
així com de nombroses institucions sani-
tàries, que van alertar sobre el possible 
compromís de la seguretat dels pacients 
en el cas de validar-se aquesta normativa.

Pensem que representa un gran èxit 
per a tots els qui advoquem per l’eficàcia 
i seguretat dels tractaments de les malal-
ties en general i de les patologies estèti-
ques en particular, perquè en tant que la 
medicina cosmètica, estètica i de l’enve-

metge de residència formés part de l’equip 
d’atenció primària i que estaven comen-
çant les proves pilot en diferents tipologi-
es de residències. Amb totes aquestes da-
des l’Administració sabrà si es pot implantar 
aquest sistema o si cal ajustar alguns as-
pectes concrets. El que és segur és que 
continuen comptant amb el metge de resi-
dència per poder atendre correctament els 
pacients crònics en tots els àmbits. Us 
n’anirem informant si hi ha novetats.

També volem recordar que ja estem 
preparant la 3a Jornada-debat de la Sec-
ció, que aquest any serà al mes de març. 
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Metges de Sexologia

Diploma Acreditatiu  
de Capacitació

Us informem que iniciem els tràmits per 
obtenir el Diploma Acreditatiu de Capa-

Manel Honrado,
president de la Secció  
de Sexologia

El 1995 es va crear la Secció de Sinologia al 
Col·legi de Metges de Barcelona, impulsa-
da, entre d’altres, pel doctor Miquel Prats 
Esteve. La primera junta directiva va ser 
presidida per la doctora Adelaida Fandos, 
amb la creació dels Estatuts de la Secció, 
que segueixen vigents en l’actualitat.

Des de la creació de la Secció, hi ha 
hagut un canvi constant en l’abordatge 
diagnòstic i terapèutic de la patologia 
mamària.

En l’actualitat, hi estan associats més 
de 140 professionals de diferents especia-
litats, que aporten un enfocament multi-
disciplinari.

El 30 d’octubre passat va ser escollida 
la nova junta, que tinc l’honor de presidir, 
amb la intenció de continuar la tasca de 
l’anterior, tot incorporant nous membres 
a aquesta Secció, i de celebrar sessions 
científiques de manera periòdica.

Un dels objectius d’aquesta junta és 
estimular els seus membres a optar al 
Diploma Acreditatiu de Capacitació en 
Sinologia i Patologia mamària, avalat 
per aquesta secció del CoMB.

Des de la secretaria s’informarà peri-
òdicament de les diferents sessions que 
se celebraran durant l’any 2018, a les 
quals us animem a participar.

Metges de Sinologia i  Patologia Mamària

Nova Junta  
de la Secció

Javier Encinas Méndez,
president Secció de Metges 
Sinologia i Patologia Mamària 

Secció  Metges  Sèniors

Activitat àmplia,  
diversa i de qualitat

La dinàmica de la Secció ha estat àm-
plia, diversa i de qualitat en les activi-
tats programades en l’Agenda Cultu-
ral. Entre les conferències, cal destacar 
la de Rafael Nadal, periodista i escrip-
tor català, sobre la professió mèdica i 
la de Pedro Clarós, sobre la mobilitat 
de les cordes vocals dels cantants mes 
importants d’òpera. També les de Ro-
ger Alier, sobre les òperes de Verdi. 

El resum d’activitats de la Secció 
durant l’any 2017 és: 

25 Conferències; 13 Concerts; 6 
Sessions de Cinema; 1 Representació 
teatral; 8 Visites i excursions d’un dia; 2 
Viatges.

Amb el Departament de Protecció 
Social del COMB, col·laborem en els se-
minaris de preparació per a la jubilació, 
que s’han impartit en gran nombre 
d’hospitals de Barcelona i província, Tar-
ragona i Girona. El mes de novembre, es 
va presentar a l’Organización Médica 
Colegial a Madrid. El seminari ha tingut 
una gran acceptació.

La Secció és la responsable d’orga-
nitzar la “Jornada Cultural” amb parti-
cipació dels quatre Col·legis de Metges 
de Catalunya. Estem treballant per 
aconseguir la màxima excel·lència. 

Tenim una activa participació en la 
Comissió Intercol·legial Sènior amb 
conferències i amb l’organització del 
concert de fi de curs del 2018 que se 
celebrarà el proper juny a l’Aliança del 
Poble Nou.  

Manuel Sans,
president de la  
Secció de Metges Sèniors

Després de valorar diverses opcions de 
distribució i endreçar la informació, fi-
nalment hem renovat, amb l’ajuda tèc-
nica de l’equip de Meditecnologia del 
Col·legi, el web de la Secció! Us convi-
dem a entrar-hi i, sobretot, a enviar-nos 
les vostres consultes: mir.comb.cat.

A part de la renovació del web, du-
rant aquest 2017 hem aconseguit bona 
part dels objectius proposats a la Secció: 
renovació de la Junta, fer-nos més visi-
bles al Col·legi (amb participació com a 
oients a la Junta de Govern, entre d’al-
tres), col·laboració en un projecte per a 
la millora de la salut dels MIR, ampliació 
dels horaris de tarda de la Unitat d’Atenció 
al Col·legiat per facilitar que el col·legiat 
pugui fer els tràmits que necessiti, etc.

Encarem el 2018 tot preparant les ja 
“tradicionals” jornades de la Secció: Ori-
entació per a futurs MIR (data pràctica-
ment definitiva: dijous 22 de març de 
2018) i Benvinguda MIR (dimecres 23 de 
maig de 2018). Alhora, tenim sobre la 
taula alguns projectes ambiciosos per 
desenvolupar durant l’any, que esperem 
poder-vos detallar properament.

Seguim treballant! 

Metges MIR i Metges Joves

Web de la Secció 
renovada!

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

citació (DIACAP). Aquest diploma és el re-
coneixement del Col·legi per als metges de 
seccions col·legials que representen un 
sector professional sense regulació en ma-
tèria de titulació o formació. Anirem expli-
cant el procediment, el barem, etc.

Com us podeu imaginar, és imprescin-
dible que tots els col·legues que s’acostin a 
la sexologia des de les diferents especiali-
tats s’inscriguin a la secció col·legial.

Seccions col·legials i juntes comarcals
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Octavi Aballi Planell;
Demetrio Luis Alvarado Moncayo;
José Antonio Álvarez García; 
Juan Arenas Vidal;
Guillem Aresté Batlle; 
Luis J. Arnal Calvo; 
José-Joaquín Asamar Soler; 
Ramon Bacardí Pons; 
Jaume Bachs Sitjes;
Ramon Balcells Squassini;
Rafael Battestini Pons;
Salvador Bayona Areñas;
Francisco de P. Bedós Casals;
Jorge-Ernesto Belinsky;
Bernardo Berjano Valdés;
Victòria Bertran Fontelles;
Joan Besora Cubias; 
José-Luis Bilbao Arias; 
Antoni Bonet Asto; 
Jordi Bueso Martín;
Juan J. Briones Carretero;
Joan Manuel Buguña Vilallonga; 
Enric Cabarrocas Gafarot; 
Margarita Calvo Bañales; 
Jorge Canta Franchi; 
Josep M. Casamitjana Ferrándiz; 
Salvador Cavaller Soteras; 
Alfonso Caycedo Lozano; 
Fesal Chenno Chenno; 
José Ángel Luis Chiesa;
Ramón Coronas Alonso;
Francisco Crespo Portal; 
Fco. Javier de Juan-Creix Bretón;
Iván-Fernando Díaz Barrera; 
Carlos Domínguez Molina;
Jaime Escriche López;
Joan Espadaler Gispert;
Josep Esqué Profitós;
Josep Fàbregas Iglesias;
Domingo Fernández Gutiérrez; 
Miquel Ferran Olivé; 
Maria Ferrer Arnavat;
Josep Maria Ferrer Genís;
Montserrat Figuerola Monton; 
Fernando Finestres Zubeldia; 
Maria Dolors Font Rodón; 
Roberto Foz Tena; 

Oriol Gamissans Olivé; 
Xavier García Olivé; 
Miguel Gardeñes Cabecerán; 
Anselmo Garrido Juan; 
Jordi Garrós Lleixa;
Rafael Gassó Barambio;
Emili Gil-Vernet Huguet;
Josep Gispert Aceña; 
Josep Gobern Pedrola; 
Albert González Cajal; 
Sònia González Rodríguez; 
Josep Grau Batet; 
Ramon Guardiola Ribó; 
Francisco Guerrero Vera; 
Joan Guitart Roca;
Joan Jordi Huguet Sardà;
José A. Iglesias García de Vicuña; 
Josefa Jardí Lliberia;
Lluís Jubert Gimbernat; 
Roman Julià Daurella; 
José Washington Lalama Villa; 
Josep Llaverias Suau; 
Joan Lloberas Ferré; 
Antoni Llorens Mas;
Montserrat Lluch Mir; 
Miquel Lluch Trull; 
Luis López Torres; 
José Ma. Lozano Serrano; 
Joan Magrans García;
Leonardo Marquès Giraud;
Josep M. Magret Sala; 
Vicenç Martí Claramunt; 
Jesús Martín Romo; 
Juan José Martínez Núñez; 
Miguel Mas Moga;
Graciela-Genoveva Medina Esquivel; 
Pedro Mir Vergés;
Francisco Miravé Giraldos;
Luis Gonzalo Monsalve Delgado; 
Guillermo Moreso Goetz; 
Daniel Morillo Pérez; 
Juan José Movilla Álvarez; 
Jorge Muriano Royo;
Jaume Murtra Ferré; 
Antoni Oriol Palou; 
Rufino Orus Lonca; 
Robert Panadés Beser;

Albert Periz Sagué; 
Montserrat Pifarré Torra; 
Joaquim Pla Comos; 
Francesc Pons Catchot; 
Miguel Pozo Orozco;
Glòria Prats Soro; 
Jordi Puig Manresa; 
Marina Puig Rubio; 
Ramon Pujol Rovira;
Jaume Querol Riu; 
Antonio Rabaneda Rueda; 
Joan Rodés Teixidor; 
Belarmino Rodríguez Alonso-Cuevillas;
Fernando Rodríguez Méndez;
Joan Roma Pujabet; 
Àngel Rubió Isabel; 
Ernesto-Domingo Ruiz Bayón; 
Josep Maria Sala Blanc; 
Jesús C. Saenz de Cabezón Chico; 
Jordi Sales Torrandell; 
Hortensia Sanllehy Segarra; 
Gustavo Senador-Gómez Odériz;
Núria Sendra Montaner; 
Josep M. Serra Mercader; 
José Antonio Signo Obrador; 
David Salomón Singer Portnoy; 
Joan Solé Llenas; 
José Manuel Soler Sala; 
Eladio Soriano Marín;
Francisco Javier Subirós Soler;
Manuel Suero Caro; 
Mariano Supervia Rámiz; 
José Ma. Torrabadella Sala; 
Anna Maria Torredemer Palau; 
Francisco Torregrosa Brunet; 
Miguel Trallero Codina; 
Xavier Tusell Andreu; 
Antonio Ugarte Elola; 
Vicenç Vallès Feliu;
Rafael Velasco Batlle; 
Josep Maria Vilaseca Fernández;
Antoni Villalón Bullón; 
Juan Viñeta Teixidó; 
Hernando Javier Zevallos Delgado;
Ángel Zilvetti Salazar. 

Obituaris

El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar, el passat 2 de novembre de 2017, un funeral en memòria dels metges 
difunts de Barcelona en el qual es va retre homenatge als següents col·legiats (de novembre de 2016 a octubre de 2017)
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Fa ja més de mig segle que el doctor A. Soler Daniel, assistit per altres 
companys i molt especialment pel doctor E. Fernández Pellicer, va en-
degar la Fundació “Fons d’auxili al metge pobre A. Soler Daniel”, per tal 
que fos un últim suport per als metges grans i sense recursos. Lamen-
tablement, avui continua essent tan vigent com llavors.

Estimulats per la càlida resposta que any rere any rebem dels com-
panys jubilats —i d’alguns que encara no ho són—, ens dirigim a TOTS 
ELS METGES de Barcelona, especialment a aquells que estan exercint, 
per demanar-los que se sumin a les finalitats d’aquesta obra, amb la 
certesa que, sigui quin sigui l’import amb què vulgui ajudar, serà sem-
pre ben rebut. Tan sols cal trucar als telèfons:
Sr. Soler, 93 746 27 99 als matins i Dr. Martínez, 93 330 99 61 i Sr. Raguer, 
93 219 49 29 matins i tardes.

També volem manifestar que la Fundació ja ha deixat oficialment el 
seu nom de “Fundació del METGE POBRE A. SOLER DANIEL”, per dir-se, 
“Fundació Dr. Soler Daniel”.
Per accedir a  més informació, recomanem dirigir-se a la nostra pàgina 
web fundaciosolerdaniel.com.

Moltes gràcies pel seu interès i li recordem que, si vol formar part del 
Patronat d’aquesta Fundació i col·laborar amb els altres patrons en be-
nefici d’aquests metges jubilats en mala situació econòmica, n’hi ha 
prou que truqui als telèfons esmentats més amunt.

Jordi Soler, 
president de la Fundació Dr. Soler Daniel

FUNDACIÓ “FONS SOLER DANIEL”

Artífex de la instauració de la seu del 
CoMB a Vic

El passat dia 12 de febrer, moria a la 
ciutat de Vic, després d’una vida longeva 
que va arribar als 91 anys, el que fou un 
metge uròleg exemplar i no menys singular, 
vinculat des de feia molts anys al Col·legi de 
Metges de Barcelona.

Home que li agradava la història, la 
cultura, amant també de les idees i de les 
lletres.

De caràcter extravertit, era un clàssic 
doctor, reconegut com a model de distinció, 
tocat amb una vestimenta llampant amb 
aires de cosmopolita. 

Compromès amb les seves conviccions 
religioses, no exemptes de sintonia amb la 
moral i l’ètica, res no impedia que la seva 
actitud fos respectuosa amb el corrent 

Josep Maria Arimany Ridaura
(1926-2018)

prosaic de noves generacions aparegudes.
Observador de les coses i adornat per 

una clara empatia, fou un autèntic 
comunicador.

Personatge enamorat de la seva ciutat, 
presumia de vigatà, i ho era dels que 
s’anomenen de soca-rel. 

Gràcies a la seva vitalitat, capacitat i 
dinamisme, va ser capaç de tirar endavant 
projectes ambiciosos, impulsant alhora una 
amalgama incomptable d’iniciatives que 
encara avui perviuen. 

Del seu lligam amb la ciutat, n’és prova 
també el seu pas com a regidor de 
l’ajuntament durant quatre anys. Empès per 
la voluntat popular, prioritàriament es va 
postular com a defensor del model sanitari 
del país, fent avançar polítiques per millorar 
la qualitat assistencial del seu Vic natal.

De la seva etapa professional, durant 
molts anys l’emplena el metge  com a tal, 
exercint l’especialitat d’urologia, a 
l’Aliança de Barcelona i de Vic, 
respectivament.

Més tard fou director general adjunt 
de l’antiga Clínica Quinta de Salud la Alianza 
i, posteriorment, director mèdic de la Clínica 
Aliança de Vic; director d’Assepeyo; metge 
uròleg a l’Hospital de Puigcerdà; metge de 
diverses empreses, etc. 

Fidel defensor del món col·legial, fou 
l’artífex de la instauració de la seu del 
Col·legi de Metges de Barcelona a Vic, on 
propicià, a més, l’adquisició del local i les 

instal·lacions, i passà a presidir la Delegació 
Col·legial de la Comarca d’Osona.

Com a fet singular, fou reconegut amb la 
Medalla Institucional de la UVIC, per la seva 
contribució a la instauració dels estudis 
Universitaris de Vic. A ell es deu l’Escola 
Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris 
d’Osona, precursora de l’Escola Universitària 
d’Infermeria d’Osona. Va formar part també 
del grup impulsor de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar.

L’última i més preuada recompensa li 
vingué a les acaballes de la vida, quan aquell 
somni d’autèntica premonició que el 
perseguia es féu realitat amb la flamant 
nova Facultat de Medicina de la UVIC-
Universitat Central de Catalunya.   

Ha estat: una persona bondadosa, 
despresa, mai desaprensiva, propera amb 
els malalts i feliç d’haver exercit la medicina.  

El Col·legi de Metges de Barcelona i de 
ben segur tots els seus membres i altres 
companys ens sentim apesarats per la 
pèrdua d’un home bo, d’un metge que ha 
honorat la professió, deixant un llegat 
d’humanisme i fins i tot de prestigi per al 
nostre col·lectiu.

Des d’aquesta instància, transmetem el 
condol més sincer a tots els familiars i amics. 

Descansi en pau.
Barcelona, 16 de febrer de 2018 

Miquel Vilardell i Jaume Portús 

Obituaris



36     

Cultura i societat
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InfoCULTURA
>>>
Concursos Artístics per a Metges 2018, els 
metges i metgesses i els seus cònjuges amb 
aficions artístiques poden participar en la 
divuitena edició dels Concursos en les 

disciplines de dibuix/pintura, fotografia, 
narrativa breu, poesia i cinema. La Jornada 
cultural en què es faran els lliuraments dels 
premis se celebrarà a Barcelona el mes de maig.

2018, Any Dr. Jordi 
Perelló i reconeixement 
a l’otorinolaringologia 
catalana
L’any 2018 farà cent anys del naixement del 
doctor Jordi Perelló i Gilberga i, amb aquest 
motiu, la Junta de Govern del Col·legi va 
acordar dedicar-li l’any. Al mateix temps, 
durant l’any, es farà un reconeixement a 
l’otorinolaringologia catalana.

A Catalunya, la majoria d’especialistes 
van sortir d’una única escola, sorgida a la 
càtedra de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona al començament 
del segle passat, i es va estendre després 
pels diversos serveis hospitalaris, dotant el 
país d’un estol de brillants professionals a 
tot el territori.

Perelló és un d’aquests 
otorinolaringòlegs, que va esdevenir el 
pioner de la foniatria a Catalunya.

Medijocs 2018, apunta’t al jocs esportius 
per a metges en les modalitats de cursa 
atlètica, muntanyisme, golf i pàdel. 

Nadala dedicada a les 
termes romanes a 
Catalunya
Catalunya té una gran riquesa en aigües 
termals que ha estat aprofitada des de fa 
segles per a l’ús lúdic i, sobretot, per a la 
higiene, la salut i el benestar del cos i de la 
ment. Per donar a conèixer aquest aspecte 
de la nostra cultura, el Col·legi va editar la 
vint-i-unena nadala per felicitar les festes.

La publicació sobre Les termes romanes a 
Catalunya té la pretensió de servir de guia per 
a tots aquells que estiguin interessats a 
conèixer aquesta destacable part del nostre 
passat, i vol ajudar a facilitar un recorregut 
geogràfic pels vestigis a Catalunya de com a 
l’antiguitat s’entenia la relació entre l’aigua, la 
salut i el cos humà.

Activitat cultural del 
primer trimestre
L’Àrea Sociocultural i la Secció de Metges 
Sèniors del Col·legi ha organitzat per al primer 
trimestre del 2018 un munt de concerts, 
conferències, presentacions de llibres, sessions 
de cinema, visites, excursions i viatges. 

De totes aquestes activitats, cal destacar 
l’activitat intercol·legial en col·laboració amb el 
Col·legi de Farmacèutics sobre “Interaccions 
entre plantes curatives i fàrmacs: la cara fosca 
de les plantes medicinals”.

Per a més informació de l’activitat 
sociocultural es pot consultar cultura.comb.cat.

Més informació: 
www.comb.cat

Més informació: 
www.comb.cat
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L a verola ha estat una de les plagues 
més mortíferes que ha patit la hu-
manitat. Fins a l’acabament del se-
gle xviii, epidèmies successives del-
maven poblacions senceres. Molts 

dels que no morien patien seqüeles greus, 
com ceguesa o deformitats cutànies. Du-
rant el segle xviii, s’introdueix a Europa, des 
de l’Índia, a través d’una aristòcrata anglesa, 
Lady Mary Wortley Montagu, la variolitza-
ció, que consistia en la inoculació d’una 
mica de pus d’un malalt de verola, que in-
duïa molt sovint un estat d’immunitat en el 
receptor davant del virus de la verola, però 
en ocasions causava la malaltia i la mort 
consegüent. Els metges i les autoritats es 
van dividir entre partidaris i contraris de la 
variolització. A Catalunya, els professors de 
l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, 
Francesc Salvà (1751-1828) i Vicens Mitjavila 
(1759-1805), que eren les màximes autori-
tats acadèmiques, es converteixen en de-
fensors d’aquest procediment, com ho fou 
Josep Pascual i Campo (c. 1730 - c. 1815), 
que immunitza gent de la plana de Vic, 
mentre que Jaume Menós i de Llena (segle 
xviii), n’és un ferm detractor. Les divergènci-
es acaben quan s’introdueix la vacuna que 
Jenner acaba de descobrir el 1796. La notí-
cia, publicada pel mateix Jenner el 1798, 
s’escampa ràpidament entre la comunitat 
científica europea, on té un impacte consi-
derable.

El descobriment de la vacuna de la vero-
la és un dels grans avenços que ha experi-
mentat la humanitat perquè ha permès dis-
posar d’un instrument per a la prevenció 
d’una malaltia mortífera i perquè obre la 
porta a totes les altres vacunes. La Galeria 
de Metges Catalans honora els metges vin-
culats en aquest episodi històric: la intro-
ducció de la vacuna de la verola a Catalunya 
i els qui els van precedir amb la variolització.

El 1800, Francesc Piguillem (1771-1826), 
metge de Puigcerdà, practica les primeres 
vacunacions de tot l’Estat espanyol amb 

Els inicis de la vacunació de 
la verola a Catalunya

Galeria de Metges Catalans

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

Primer llibre publicat a Espanya (1801) sobre 
la vacuna de la verola, de Francesc Piguillem.

limfa vacunal obtinguda d’un amic seu, un 
metge de París. Durant diversos mesos, va-
cuna a la Cerdanya, Vic i Barcelona i, el 1801, 
publica un opuscle on relata la seva experi-
ència i tradueix el llibre Essai sur l’inoculation 
de la vaccine de François Colon, obra que 
llegeixen els metges espanyols interessats. 
Altres metges estenen la vacunació inicial, 
com Josep Canet i Pons (1758-1832), que va-
cuna a la regió de Calaf i Marcel Hortet i 
Pauló (xviii-xix) que ho fa a la Vall de Ribes.

A part de Piguillem, el més notable dels 
primers vacunòlegs catalans és Josep Sal-
vany i Lleopart (1778-1810), jove metge mili-
tar que participa com a sotsdirector en l’Ex-
pedició Filantròpica de la vacuna, dirigida 
pel metge alacantí Francesc Xavier Balmis i 
encarregada de portar la vacuna de la verola 
a les terres americanes de la corona espanyo-
la. Salvany segueix durant més de set anys 
un  itinerari per l’Amèrica del Sud vacunant la 

Jenner, vacunant un nen de la verola, pintura de Robert Thom (1960). Collections of the US 
National Library of Medicine.

població indígena, recorre milers de quilò-
metres seguint els Andes, des de Caracas, a 
Veneçuela, fins a Cochabamba, a Bolívia, on 
mor a conseqüència d’una tuberculosi.

Catalunya ha contribuït de manera molt 
activa i notable en la lluita contra la verola i 
en fou pionera a Espanya.

Més informació: 
www.comb.cat 
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Petits anuncis

CONSULTES 
MÈDIQUES

Venda de consulta mèdica 
de 130 m2

Via Augusta, 48-54, ent. 6 
(Travessera). Amb tots els serveis, 
climatització. Centre mèdic 
acreditat pel Departament de 
Salut. Opció d’adquirir material 
mèdic i d’oficina amb la compra de 
la consulta o sense. Preu a convenir.

  Dr. Josep M. Soler
 932 177 733 
629 657 041

  jsolermasana@gmail.com 

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

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
Tuset, 23-25. Barcelona. 500 m2 
de consultes mèdiques 
multidisciplinàries al cor de 
Barcelona. Secretària 12 hores. 
Anàlisis clíniques. Servei 
d’infermeria. Aparcament públic. 
Neteja diària. Informàtica. 
Personalització i màrqueting.

  Sr. Gozzi
 933 906 716 
627 561 091

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

  Jaume Mas
 677 400 040

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 Barcelona.

  www.centrodenegocios 
agenda.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

S’ofereixen despatxos Gran 
de Gràcia/Trav.  
de Gràcia
(Bona comunicació) Per dies, 
mesos i hores. Mòduls de 6 hores 
matins o tardes. Servei de 
secretaria de 9 a 21 h. Agenda, 
espais informatitzats, aire 
condicionat, calefacció, office. 
Gran varietat de sales.  

  www.espaciosmedicos.com
 932 183 919 
625 477 117

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.

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

Centre mèdic en 
funcionament
Al costat del Clínic, lloga despatxos 
perfectament equipats per 
traumatologia o altra especialitat. 
Instal·lacions noves, servei de 
recepció, ecògraf, lliteres 
elèctriques, calefacció i a/c, dues 
sales d’espera.

  Isabel (tardes)
 934 616 530

  itraumabarcelona@hotmail.
com

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

 639 341 294
  consulta@monturio48mèdic.es

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

  Dra. Ma. José Minoves Font
 606 889 384

Lloguer de despatxos a 
temps complet o parcial
Rambla Catalunya, 66. Amb vistes 
a Rambla Catalunya. Diverses 
opcions a preus molt econòmics.

  Xavier Nin
 687 946 323

  xavi@ninlab.cat

S’ofereixen moderns 
consultoris en lloguer
En Centre Mèdic a l’Eixample, 
totalment equipats per a diferents 
especialitats. Inclouen secretaria, 
ecografia, gestió d’agenda, 
laboratori, concerts per radiologia i 
quiròfans.  

 934 750 011

Es lloga local reformat i 
totalment adaptat per a 
consulta mèdica
A Sant Boi de Llobregat. 6/7 

despatxos grans, recepció i 2 zones 
d’espera. Molt ben situat. 

  Josep
 606 063 253

Consultes en lloguer a baix 
preu
Ubicació: Sant Gervasi, prop 
Clinica Plató i Clínica del Pilar, 
ferrocarrils catalans, bus. Edif. 
Represent, accés per a 
minusvàlids, pàrquing públic, 
porteria, 2 consultes moblades i 1 
de cures, lliteres elèctr, recepció 
amb zona d’espera, bany adaptat.

  Enric Casanova
 629 552 021

  info@ovital.cat 

Lloguer quiròfan C.M i 
despatxos
Centre mèdic de 200 m2 en 
funcionament amb quiròfan i set 
consultes. Amb autorització de 
cirurgia ambulatòria per la 
Gencat. Localització: Anton de 
Borja, 15 (Rubí/Barcelona).

  www.institucioncimed.com
 936 998 888

  mcsm@centrosmc.com 

Clínica internacional de 
Medicina Estètica CIME
Prestigiosa xarxa de clíniques a 
Barcelona i Badalona lloga despatx 
per a metges, completament 
equipats, aire condicionat, 
calefacció i disponibles matins i 
tardes, on disposarà de servei de 
planificació d’agenda, recepció i 
àrees comuns. Preu a convenir.

  Jose Antonio Giovinco
 937 979 010 
628 182 098

Es traspassa centre de 
rehabilitació de 260 m2

Ubicat a la dreta de l’Eixample 
Barcelonès. Totalment adaptat i 
equipat. Clientela pròpia. Conveni 
amb 12 mútues. El local disposa de 
recepció, sala d’espera, vestuari, 4 
boxes, 3 despatxos i una sala gran 
polivalent, així com dos lavabos 
totalment adaptats. Molt bones 
condicions.

  Manel Díaz
 656 184 722

  mdiaz@manfred-sa.com 

Es lloga consulta mèdica en 
mòduls matí i tarda
Juli Garreta, 9, 2n (DEM). A 

menys de 5 minuts estació de 
tren. Comunicat amb servei de 
TAC, ecocardiografia, ressonància 
magnètica, laboratori d’anàlisis 
clínics i Clínica Girona. Zona de 
despatx i zona d’exploració i 
zona comuna amb altres 
consultoris.

 972 206 175 
660 449 889 
636 222 513

Venda-lloguer local
Raset, 29, baixos, 08021 Barcelona. 
Alt standing, arquitecte Coderch, 
conserge 24 h. 490 m2, 9 
despatxos, 4 banys, gran sala, 
cuina, magatzem, dues portes 
carrer. Venda1. 365.000 € + 
despeses.

  Jorge Llácer
 669 486 464

Es ven tot un edifici de 1.600 
m2 per a clínica o centre 
mèdic
Sant Gervasi/Balmes.

 629 147 488
  teropol@gmail.com

Grup Policlínic - lloguer de 
despatxos mèdics a Pl. 
Catalunya (BCN)
Rda. Sant Pere, 7, al costat Corte 
Inglés. Completament equipats. 
Lloguer per hores, mòduls o dies 
complets. El preu inclou: consultori 
mèdic equipat, servei recepció 
pacients i gestió agenda, internet 
alta velocitat, zona descans, 
subministraments, servei neteja, 
suport promocional. No trobarà 
millor preu. 

  www.grup-policlinic.com 
  Guillermo Murias 
 660 449 620

  g.murias@grup-policlinic.com

Es lloga o ven despatx de 
100 m2

Av. Verge de la Salut, 78 (antiga 
Quirón). Pis principal.

 650 375 009

S’ofereixen despatxos a 
compartir
Finca règia a Londres, 94, pral. 2a. 
Consolidat amb anys d’experiència, 
preferentment psiquiatria i 
psicología. Comptem amb servei 
de secretaria matí i tarda per la 
gestió d’agendes i atenció als 
pacients. Ascensor. Bon accés per a 

minusvàlids. Tots els serveis.
  annabielsa@centrelondres94.
com

Despatx en Centre Mèdic 
Teknon
Neuròloga amb despatx en 
propietat interessada en contactar 
amb metges de la seva especialitat o 
afins per compartir consulta 
preferentment per les tardes.

   isabel.guell.lopez@gmail.com

>>>  
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

Neteja de despatxos
M’ofereixo per a neteja de 
despatxos, referències actuals. 

  Sra. Patrícia.
 600 224 631

>>>  
TREBALL

M’ofereixo per treballar  
en consulta
Més de cinc anys d’experiència tan 
en consulta com en hospital. Horari 
de tarda.

  Mar
  618 358 678

S’ofereix secretaria 
recepcionista

Experiència laboral en clínica, 
consultes privades i mútues. 
Tasques administratives, recepció, 
gestió de mútues. Idiomes. 
Responsable, bona presència. 
Jornada completa o mitja jornada.

  Mercè
  677 495 517

   sisubg@hotmail.com

Auxiliar d’infermeria, 
recepcionista/telefonista 
s’ofereix 
Per treballar en consultori mèdic. 
Informàtica, català nivell C i 
castellà. Disponibilitat horària. 
Experiència 14 anys a l’Hospital de 
Barcelona i altres.

  Rosa M.
 676 574 239 
933 339 226

  rosamarcoc@gmail.com

M’ofereixo per treballar en 
despatx o centre mèdic 
Experiència en el sector: Consultes i 
clíniques. Àmplia disponibilitat. 
Castellà-català.

  Rosa Maria del Rey Farrés
 934 519 569 
628 439 571

M’ofereixo per treballar en 
consulta mèdica
Tasques d’administrativa i 
recepcionista. Disponibilitat 
immediata. Amb experiència.

  Maite
 626 480 757

Administrativa sanitària
S’ofereix per treballar en 
consultes, centres mèdics i 
hospitals, amplia experiència en 
tracte al pacient i tramitació. 
Responsable, seriosa i polivalent, 
gran motivació i implicació a la 
feina. Nivell C en català, nivell 
mitjà en anglès, domini 
informàtic.

  Lidia Girona
 606 658 635

  lidiagirona@hotmail.com

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

  Ma. Angeles Canales
 647 032 177

  macgraus@gmail.com

S’ofereix senyora llicenciada 
en biologia
Domini d’anglès per treballar en 
consulta mèdica. Administrativa o 
auxiliar en consulta mèdica, bona 
presència, professional i responsable. 
Experiència en el tracte amb metges. 
Disponibilitat d’horari.

  Carmen Pérez
 620 242 902

  carmen_pgon@hotmail.com

S’ofereix per treballar en 
consulta mèdica
Amb experiència cara al públic. 
Disponibilitat completa matí i 
tarda. Coneixements d’informàtica. 
Català i castellà.

  Esperança Giner
667 484 406

  especj@yahoo.es

S’ofereix per treballar en 
consulta mèdica
Amb molta experiència com a 
administrativa, recepcionista i 
secretaria. Bilingüe català i castellà. 
Disponibilitat matí i tarda.

  Mónica Marfá
647 910 670

  monica.marfa@gmail.com

S’ofereix administrativa, per 
treballar a consultori mèdic
Amb informàtica, català, castellà. 
Disponibilitat horària.

  María José Rodríguez
 649 675 330

  60mariajose@gmail.com

M’ofereixo com a 
recepcionista sanitària amb 
experiència
Estant treballant amb un metge 
reumatòleg i de capçalera durant 8 
anys. Soc seriosa i responsable. 
Incorporació immediata.

  Esther
 605 503 838

  estevezarenos@gmail.com

Administrativa/secretària/
recepcionista
Molta experiència en atenció al 
client. Capacitat organitzativa i 
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resolutiva. Anglès nivell alt. 
Disponibilitat.

  Cristina Prat
 609 883 335

  cristinapratp@gmail.com

S’ofereix secretària/
recepcionista per treballar 
en consulta
Disponibilitat immediata i 
total, castellà, català, anglès i 
romanès, experiència en 
atenció al client, coneixements 
d’informàtica.

  Alina Popa
 630 252 537

  alina_maroq@yahoo.com

Graduada en logopèdia 
per la Universitat Ramon 
Llull (Blanquerna)
Experiència professional a 
l’Institut Guttmann 
(pràctiques, 360 h). Cursant 
Màster de Motricitat Orofacial 
a la Fundació Universitària del 
Bages (Manresa). Col. 4321 

(Col·legi de Logopedes de 
Catalunya). S’ofereix com a 
logopeda i motricitat orofacial. 

 617 515 337

S’ofereix com a 
administrativa/comptable i 
secretària
Noia de 45 anys s’ofereix per 
treballar a jornada completa o 
mitja jornada, 12 anys 
d’experiència, coneixements 
d’informàtica, atenció al públic. 
Incorporació immediata i 
disponibilitat horària.

  Montserrat Ribot
 636 057 401

  monrigo.72@hotmail.com

M’ofereixo com a secretària/
recepcionista mèdica
Àmplia experiència en tracte amb 
el públic, simpatia i eficàcia.

  Cristina
 666 372 736

  cristina.perez71@hotmail.
com

Recepcionista consultes 
mèdiques 
S’ofereix secretària/recepcionista. 
Experiència en consulta privada 
del Dr. Gausí. Nivell alt 
d’informàtica, català, castellà i 
nocions d’anglès. Capacitat 
organitzativa i resolutiva, 
facilitat per treballar en equip i 
tracte empàtic. Total 
disponibilitat.

  Marina Dalmau
 636 676 106

  marinadruiz@gmail.com 

S’ofereix secretària/
recepcionista amb 
experiència 
Per treballar a consultori 
mèdic o similar. Disponibilitat 
horària de matins.

  Susana García
 638 324 587

  susana9999992000@yahoo.es 

S’ofereix per a consulta 
mèdica 

Bona presència, responsable. 
Àmplia experiència amb 
motivació i tracte directe 
amb el pacient. Habilitats 
interpersonals. S’ofereix per 
treballar en centre mèdic.

  Isabel Ruiz Estrada
 647 739 978

  irzestrada@gmail.com

Auxiliar d’infermeria 
Auxiliar d’infermeria/
odontològica amb 15 anys 
d’experiència, s’ofereix per 
treballar a jornada completa a 
clíniques privades. Experiència: 
Mútues, facturació, elaboració 
de pressupostos i finançament 
de tractaments. 
Abstenir-se clíniques dentals.

  M. Carmen Perea
 646 056 495

  mamenbcn19@gmail.com

S’ofereix secretària 
mèdica 
Amb 23 anys d’experiència al 

sector farmacèutic amb 
mànagers i equips. Habilitats 
de management i gestió per a 
suport al metge i capacitat per 
a l’orientació al client.

  608 237 867
  susi.rincon@gmail.com

S’ofereix recepcionista/
administrativa per treballar 
en consulta mèdica o clínica 
Experiència a portar les agendes 
de metges, targetes mútues Chip 
Card, Redsa, Tis’s, gestions 
administratives. Disponibilitat 
d’horari, persona responsable i 
sense càrregues familiars, 
incorporació immediata.

  Marga Sospedra Martínez
  616 919 484

  marga.sospedra@gmail.com

S’ofereix administrativa 
amb experiència en 
administració i organització
(Office), alt nivell de 
català-castellà, nivell mitjà 

d’anglès i habilitats d’atenció al 
públic, per col·laborar en 
consultori mèdic a Barcelona.

  Anna Arqués Rodríguez
  672 169 787

  anna_arques@hotmail.com

>>>  
UTILLATGES

Laringoscopi Rigid Olympus 
HD 10 mm 70º
Laringoscopi Rigid Olympus 
Model WA96100A més cable 
guia de llum 3m. En garantia. 
Comprat el juliol de 2017. Nou, 
en perfecte estat. En garantia. 
Es ven per canvi integral de 
l’equip d’endoscòpia laríngia. 
2.500 €.

  Dra. Tatiana Botella Arias
 932 051 612 
622 775 449

  info@
clinicafoniatricaariasbotella.
com
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Segona Jornada sobre la transformació digital  
als col·legis professionals

Firmaprofesional

La transformació digital és molt 
més que una tendència, s’ha 
convertit en una autèntica 
necessitat per a les organitzacions. 
És per això que Firmaprofesional 

va convocar el passat novembre a Barcelo-
na i Madrid, respectivament, professionals 
de l’àmbit digital i jurídic i membres 
directius de diferents col·legis professio-
nals. L’objectiu era reflexionar sobre els 
nous serveis que els col·legis —corporaci-
ons de dret públic— poden oferir als seus 
col·legiats gràcies a la tecnologia, i sobre 
nous processos i solucions digitals. La 
vicepresidenta del Col·legi de Metges de 
Barcelona, Elvira Bisbe, va inaugurar la 
primera sessió recordant les possibilitats 
que ofereixen els processos de digitalitza-
ció als col·legis professionals respecte dels 
seus col·lectius. 

Si en la jornada de l’any anterior 
s’introduïa el nou entorn digital, en aquesta 
segona jornada es va reflexionar sobre el 
concepte de la confiança que, a més de ser 
un valor col·lectiu basat en la cultura d’una 
organització amb una dimensió comunitària 
important, adquireix avui dia nous 
significats en el context de l’economia 
digital. El conseller delegat del Grup Med 
Corporatiu i director general d’operacions 
del Col·legi de Metges de Barcelona, Albert 
Lluch, va recordar que “la confiança sempre 
ha estat un valor important en la nostra 
Corporació, però amb els certificats digitals, 
la signatura electrònica i la digitalització 
d’alguns dels nostres serveis encara té un 
paper més destacat. I és per això que l’usuari 
de les noves tecnologies ha de tenir una 
experiència digital completament segura”, 
va afegir Albert Lluch.

El director comercial de Firmaprofesio-
nal, Marc Giró, va exposar solucions i eines 
de transformació digital per a l’àmbit col·le-
gial com a exemple del que poden posar 
en pràctica els col·legis professionals, entre 
les quals els certificats que emeten amb 
èxit des de fa molt temps i que han estat 
testimonis de l’important canvi cultural i 
tecnològic per a les institucions.

A les jornades també es van comentar 
novetats en matèria de regulació i 
seguretat jurídica en les transaccions 
electròniques, com és la regulació Europea 
del eIDAS (electronic Identification, 
Authentication and Trust Services), que 
conforma el mercat únic digital europeu 
que té per objectiu possibilitar un entorn 
confiable a la Unió Europea amb les 
màximes garanties, del tot imprescindible 
en la transformació digital. 

La proveïdora global de serveis de certificació del Grup Med va organitzar un acte 
sota el títol “La Confiança, clau en l’àmbit professional”
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Passes a seguir per  
contractar la teva hipoteca

2 Estudi econòmic 

Analitzem la documentació 
rebuda i estudiem el risc de 
l’operació
Abans de concedir la hipoteca, 
els gestors et faran un estudi per 
avaluar la viabilitat. Cal que aportis 
el DNI o NIF, informació sobre els 
ingressos i els deutes i informació 
sobre règim matrimonial en 
cas d’estar casat. Quan haguem 
analitzat la documentació aportada 
i estudiat el risc de l’operació, et 
comunicarem la decisió.

4 Preparació de la firma

Tramitar la compravenda i firmar la 
hipoteca
Si la sol·licitud ha estat aprovada, et 
donarem:
• La Fitxa d’Informació Personalitzada 

(FIPER) de la hipoteca: un document 
informatiu en què es detallen les 
condicions de l’oferta (l’interès aplicat, 
quines comissions inclou el producte o 
quins requisits de vinculació cal reunir 
per obtenir la màxima bonificació). 
Aquest document te’l lliurarem amb una 
anterioritat mínima de 14 dies naturals a la 

La compra d’un habitatge és una de les decisions més importants  que prenem a la nostra vida i és per això que s’ha 
d’abordar d’una manera prudent i responsable, dedicant temps a cada etapa. 

1  Reunions preparatòries amb l’entitat 
financera

Descripció  del teu projecte de compra o 
finançament
Es comenten els aspectes del teu projecte de 
finançament per conèixer les teves necessitats  
i situació econòmica i personal. 

Informació sobre els productes i serveis
T’informen sobre productes i condicions 
financeres i et donen la informació necessària 
per fer l’estudi de viabilitat. Com a comprador, 
has de pensar quin préstec hipotecari s’adapta 
millor a les teves necessitats: si seràs capaç de 
fer front als pagaments periòdics, el termini 
d’amortització, tenir clar de quins estalvis 
disposes i afegir uns marges per a despeses 
imprevistes. 

Consideració de l’import a sol·licitar
Les entitats bancàries generalment concedeixen 
un màxim d’un 80 % de l’import de l’immoble 
pel primer habitatge i un 70 % per segona 
residència. A més s’ha d’aportar entre un  
8-13 % addicional per a despeses de l’operació 
(que variarà en funció del percentatge de 
l’impost patrimonial que correspongui al 
comprador).

3 Estudi tècnic de l’operació 

Taxació i cerca registral
Es taxa l’habitatge i se’n verifica la 
situació al registre per comprovar el 
seu valor i les possibles càrregues de 
l’immoble. Per tal de poder passar a 
fer l’estudi tècnic de l’habitatge, serà 
necessari que s’obri un compte corrent 
al banc a nom dels titulars que siguin 
deutors. L’obertura del compte corrent 
no comporta cap compromís i, en cas 
de no tirar endavant la contractació 
o concessió de la hipoteca, es podrà 
tancar sense cap cost ni penalització.
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5 Firma a notaria
Es firma l’escriptura del 
préstec hipotecari i la resta de 
documentació
El dia establert, et reuniràs a la 
notaria amb tota la documentació 
necessària per formalitzar les 
escriptures de compravenda i de la 
hipoteca.

6 Entrega de les escriptures

Un cop feta la inscripció del préstec 
hipotecari i de la resta de documents, 
se’t lliuraran les escriptures de 
compravenda i hipoteca, factures de 
notari, registre, gestió, i la liquidació 
dels impostos. En el cas que existeixi un 
sobrant sobre la provisió realitzada, se 
t’abonarà al compte.  
Felicitats, ja ets un nou propietari!

A Med1 Serveis Financers 
t’oferim la confiança 
d’un tracte preferent 
i especialitzat per al 
finançament de la teva 
nova llar.
Consulta'ns sense cap 
compromís al telèfon 
93 567 88 28 o al web 
serveisfinancers.med.es

• Capital o principal: l’import que ens 
deixa el banc per comprar l’immoble.  
No sol superar el 80 % del preu de 
l’immoble per a primer habitatge i  
70 % per a segon habitatge.

• Termini d’amortització: el temps 
durant el qual s’ha de retornar el préstec. 
Si la duració és major, les mensualitats 
seran més assequibles, però el cost total 
dels interessos serà més alt.

• Quota: el pagament mensual per 
liquidar el deute. Es compon de la part 
del capital prestat que amortitzarà, 
més els interessos corresponents al 
període sobre el capital pendent.

• Tipus d’interès. El percentatge a 
pagar sobre el capital prestat. Pot ser 
de tres tipus:
-  Fix: és el mateix tipus d’interès durant 

tota la hipoteca.
-  Variable: l’interès es revisa de manera 

periòdica, normalment cada 6 o 12 
mesos. Es calcula sumant a un índex 
de referència un diferencial pactat 
prèviament. L’Euribor (European 
Interbank Offered Rate) és el tipus 
de referència més comú per a les 
hipoteques.

-  Mixt: s’estableix un interès fix inicial 
que pot durar fins a 10 anys i després 
s’aplica un interès variable.

•   Sistema d’amortització: defineix 
la composició de la quota entre 
capital i interessos. El més habitual 
és l’anomenat sistema francès: 
una quota mensual igual —si no 
varien els tipus d’interès— on en 
els primers anys tenen més pes 
els interessos, i progressivament 

firma de la hipoteca i et permet comparar 
les hipoteques de les diverses entitats 
financeres i valorar-ne les implicacions. 

• L’oferta vinculant: te la lliuraran amb una 
anterioritat mínima de 5 dies hàbils a la 
firma de la hipoteca. L’oferta vinculant 
implica la concessió del finançament en tots 
els termes que hi consten.

Els documents anteriors han de coincidir en 
les seves condicions per tal que la hipoteca 
s’inscrigui correctament. L’entitat financera 
redacta una minuta que facilita a la Notaria, 
que prepara l’esborrany de la hipoteca i 
també el de compravenda, per la qual s’ha de 
fer una provisió de fons.

van disminuint a favor del retorn 
(amortització) del capital prestat.

•  Comissions. Els bancs poden aplicar 
comissions en diverses etapes de la 
hipoteca. Tot i que cada cop són menys 
freqüents, les tradicionals són:
-  D’estudi: per les gestions que fa l’entitat per 

analitzar la solvència del client.
-  D’obertura: per la formalització del 

contracte.
-  De novació: per si volem fer alguna 

modificació en les condicions pactades.
-  De subrogació: si la hipoteca canvia de 

titular, per exemple, en la compravenda 
d’un pis, on els compradors es vulguin 
quedar amb la hipoteca que existeix sobre 
el mateix.

-  D’amortització anticipada, desistiment o 
cancel·lació parcial: en cas que el deutor 
retorni part del capital abans del temps 
pactat.

-  De cancel·lació o amortització anticipada 
total: en el cas que el deutor retorni la 
totalitat del capital pendent abans del 
venciment final pactat.

-  De compensació per risc de tipus 
d’interès: Aquesta comissió només afecta 
aquelles hipoteques que en el moment 
d’amortització es troben en una situació 
de tipus fix superior a un any. S’aplica en 
el cas que el deutor vulgui amortitzar 
anticipadament el préstec en un moment 
en què el coeficient d’actualització dels 
tipus d’interès oficials generi una pèrdua 
de valor de la hipoteca per al Banc. En 
aquest supòsit, l’Entitat Financera aplica el 
valor més baix entre la pèrdua generada 
a l’entitat i el percentatge de la comissió 
sobre el capital pendent (pactat en la 
contractació de la hipoteca).

Productes vinculats 

Hi ha una sèrie de productes que poden 
estar vinculats al préstec hipotecari. 
Aquests poden ser:
•  Obligatoris per llei: l’assegurança de la 

llar que tingui com a beneficiari l’entitat 
financera que atorga el préstec hipotecari. 
El valor de cobertura de l’assegurança 
està marcat per la taxació seguint el 
criteri del RD 716/209 (la diferència entre 
el valor de la taxació de l’informe i el 
valor del sòl). La contractació d’aquest 
producte no és obligada fer-la a través de 
l’entitat bancària amb la qual es signa el 
préstec hipotecari.

•  Productes que poden bonificar els 
tipus d’interès del préstec hipotecari: 
aquests productes són oferts per l’entitat 
que concedeix el préstec hipotecari i la 
seva contractació ofereix bonificacions en 
els tipus d’interès de la hipoteca. Aquests 
productes poden ser: l’assegurança de la 
llar, una assegurança de vida, un pla de 
pensions, la domiciliació de la nòmina o la 
contractació de la targeta de crèdit, entre 
d’altres.

Què cal tenir en compte a l’hora de contractar una hipoteca
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Xarxes 
Europees de 
Referència  
Compartir, 
cuidar, guarir

S
’estima que avui en dia hi ha entre 
6.000 i 8.000 malalties minoritàries 
o rares que afecten uns 30 milions 
de persones a la Unió Europea, 3 
milions a l’Estat espanyol i gaire-

bé 400.000 a Catalunya. Aquest tipus 
d’afeccions són heterogènies, multisistèmi-
ques i cròniques, i sovint esdevenen incapa-
citants per als pacients. La baixa prevalença 
fa que sigui necessari un abordatge multidis-
ciplinari per tal de prevenir la morbiditat i la 
mortalitat primerenca i millorar la qualitat de 
vida de les persones que les pateixen. No 
obstant això, en la gran majoria de casos no 
és gens fàcil fer aquest tipus d’actuació com-
binada, ja que manquen els coneixements 
especialitzats per diagnosticar a temps la 
malaltia o per esbrinar el tractament més 
adequat. 

És aquí on entren en joc les Xarxes Eu-
ropees de Referència (en anglès ERN). La 
Comissió Europea, en col·laboració amb as-
sociacions de pacients, metges i investiga-
dors, les va posar en marxa fa tot just un any 
amb l’objectiu d’abordar malalties rares que 

requereixen un tractament molt especialitzat 
i una gran concentració de coneixements i 
recursos. Les ERN són virtuals i apleguen pro-
veïdors d’assistència sanitària de tot Europa. 
Així, quan és necessari estudiar el cas d’un 
pacient, els coordinadors de les ERN convo-
quen sessions clíniques virtuals amb experts 
de diverses especialitats que comparteixen 
el seu coneixement amb la comunitat mèdi-
ca. D’aquesta manera, augmenten exponen-
cialment les possibilitats d’arribar a un di-
agnòstic correcte i així orientar el pacient cap 
al millor tractament possible. 

Aquestes xarxes col·laboratives han 
aconseguit unir més de 900 serveis sanitaris 
altament especialitzats de 300 hospitals de 
gairebé tots els països de la Unió Europea. 
Els hospitals de Catalunya tenen una partici-
pació molt important en les ERN. De fet, hi 
participen vuit centres en 17 de les 24 ERN 
actives. Són l’Hospital Universitari Vall d’He-
bron (10), l’Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona (5), l’Hospital de Sant Joan de Déu (9), 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2), l’Ins-
titut Català d’Oncologia (2), l’Hospital del Mar 

(1), l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
(1), i l’Hospital Universitari de Bellvitge (1). 

Les ERN existents abasten una gran tipo-
logia d’afeccions, com ara malalties renals, 
neurològiques, congènites i hereditàries, 
respiratòries, hematològiques, neuromus-
culars, hepàtiques i metabòliques, així 
com càncers pediàtrics i deficiències intel-
lectuals rares. Ara com ara, només poden 
accedir a les ERN els professionals sanitaris 
i són ells els que remeten el pacient al cen-
tre sanitari del seu país i membre de la xar-
xa que creguin adient. 

El model de les ERN és pioner a la Unió 
Europea, que per primer cop, ha desen-
volupat una estructura de cooperació vo-
luntària entre professionals sanitaris de 
tots els països en benefici directe dels pa-
cients. En aquest sentit, la Comissió Euro-
pea espera que, en els pròxims cinc anys i 
a mesura que les ERN vagin funcionant 
plenament, milers de pacients afectats 
per una malaltia minoritària puguin tenir 
una assistència sanitària adequada que 
millori la seva qualitat de vida.  
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ESCALA  
RACE: 
escala neurològica creada per valorar pacients 
amb ictus agut en l’àmbit extrahospitalari. 

TELE- 
MEDICINA:
sistema tecnològic que permet la comunicació a 
distància i en temps real entre metge i pacient. 

APP: 
eina de programari que s’instal·la als dispositius 
mòbils i que permet als usuaris fer tasques de 
tipus professional o d’oci, entre d’altres. 

Entrevista

“L’aplicació ‘MetrICS’ ens permet detectar els 
processos on ens endarrerim més quan tractem 
l’ictus i corregir-los”

Natàlia Pérez de la Ossa, 
Coordinadora de la Unitat d’Ictus de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol

A
Catalunya, l’ictus provoca més 
de 13.000 ingressos hospitala-
ris l’any, i més del 40 % de les 
persones que el pateixen aca-
ben tenint una discapacitat. La 

clau per augmentar les possibilitats de re-
cuperar-se sense seqüeles és la rapidesa en el 
diagnòstic i l’aplicació del tractament. Per 
això, la Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol ha desenvolupat MetrICS. Aques-
ta aplicació, compatible amb qualsevol dis-
positiu mòbil, permet cronometrar la durada 
de totes les actuacions associades al protocol 
de l’ictus, analitzar-ne els resultats i posar en 
marxa mesures per optimitzar el temps de 
resposta. L’Hospital Universitari de Bellvitge i 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron també 
s’han sumat al projecte.   

Què és MetrICS?
MetrICS és una aplicació que ens permet mo-
nitoritzar el temps d’assistència al pacient 
que arriba a l’hospital amb un ictus agut. 
Fent simplement un clic es registren a l’apli-
cació totes les actuacions que fem en temps 
real. L’aplicació ens marca el que passa en 
cada moment, des que el pacient entra a 
l’hospital fins al final del tractament. 

Quins avantatges té per al metge?
L’aplicació ens ha permès tenir controlat, 

de forma prospectiva i molt ajustada, el 
temps que es triga a tractar els pacients i 
posar mesures per millorar-lo. En l’ictus és 
molt important actuar com més ràpid mi-
llor. De fet, tots els hospitals aspiren a re-
duir al màxim el temps d’actuació i tracta-
ment de l’ictus. Amb MetrICS veiem quins 
són els processos intrahospitalaris que 
ens provoquen l’endarreriment en el trac-
tament i podem controlar si ens ajustem 
als estàndards de qualitat. 

I per al pacient? 
Una millora de la qualitat es tradueix en 
què el pacient pot rebre el seu tractament 
abans i això suposa més possibilitats de 
recuperació. Això, en l’ictus, i en altres pa-
tologies en les quals cada minut compta, 
és molt important. 

Quins resultats heu obtingut fins al 
moment?
Vam començar a fer servir l’aplicació fa 
uns dos anys. Cada sis mesos fem una 
anàlisi dels temps intrahospitalaris i inten-
tem corregir aquells punts en els quals 
ens endarrerim més. Per cada pacient que 
atenem, en finalitzar el tractament, des de 
l’App es crea un informe que compartim 
amb la resta de l’equip i ens serveix de 
motivació per fer-ho cada vegada millor. 

També ha afavorit la col·laboració entre 
l’equip. 

En quina fase es troba el projecte?
Hem fet una nova actualització per adap-
tar-la als protocols, que van canviant amb el 
temps. Una de les novetats d’aquesta versió 
és que tota la informació que registrem a 
l’aplicació viatja automàticament cap a un 
sistema informàtic que es connecta al de 
l’hospital. D’aquesta manera quan fas l’in-
forme del pacient, ja tens incorporades to-
tes les dades i pots compartir la informació. 

Quines altres eines tecnològiques 
utilitzeu al servei? 
Un projecte molt important que s’ha de-
senvolupat és la Xarxa Teleictus, formada 
per 12 hospitals i que ens permet tractar 
a distància pacients que arriben a un 
d’aquests centres amb un ictus. Aquí a 
l’hospital hem desenvolupat l’escala 
RACE, que s’ha implementat a tot Catalu-
nya, i que ajuda a valorar la gravetat dels 
pacients amb ictus agut en l’àmbit pre-
hospitalari; hi ha una App per calcular 
l’escala RACE. Cada vegada s’estan de-
senvolupant més sistemes de telemedici-
na, tot millorant la connexió i la comunica-
ció entre diferents esglaons dels nivells 
assistencials. 

Més informació: 
www.youtube.com/combarcelona 
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l’adjectiu que expressa relació amb la malaltia 
o amb el patogen (per exemple, vacuna anti-
variolosa, contra la verola, o vacuna antipertús-
sica, contra la tos ferina). Només quan no exis-
teix o no és possible crear un adjectiu, 
normalment perquè el nom de la malaltia o 
del patogen és un sintagma, el prefix anti- 
s’adjunta al nom de la malaltia o del patogen i 
no a un adjectiu (per exemple, vacuna anti-he-
patitis A o vacuna anti-encefalitis japonesa). 

Tal com estableix la normativa, el prefix anti- 
s’escriu seguit de guionet quan precedeix un 
sintagma (per exemple, vacuna anti-herpes 
zòster o vacuna anti-virus del papil·loma humà). 
En la resta de casos, s’escriu aglutinat a la for-
ma que el segueix (vacuna antipneumocòcci-
ca, vacuna antirotavírica, etc.).

Podeu completar la informació sobre aquests 
criteris al web del TERMCAT o al proper Con-
sultori terminològic. 

com a sinònim de vaccí, perquè és la forma 
habitual actualment per a fer referència a 
aquest concepte. 

També es consideren adequades, però, les 
denominacions creades a partir del nucli vac-
cí, que és la forma genuïna i tradicional. 

L’estructura general de les denominacions 
Es recomana construir les denominacions de 
vacunes seguint un dels dos patrons se-
güents: 

a)  vacuna + anti- + adjectiu relatiu a la ma-
laltia o al patogen: vacuna antigripal, va-
cuna antitetànica

b)  vacuna + contra + article definit + nom 
de la malaltia o del patogen: vacuna con-
tra la grip, vacuna contra el tètanus

Pel que fa a les construccions amb el prefix 
anti-, es creen sempre que sigui possible amb 

Les denominacions de vacunes presenten 
molta variació en totes les llengües, deguda 
en gran mesura al fet que són denominacions 
llargues i sintagmàtiques que poden incloure 
referències a més d’una malaltia, referències a 
les variants d’un patogen o referències a la 
composició de la vacuna. 

Per aquest motiu, i arran de la publicació l’any 
2015 de la Terminologia de les vacunes (dins de 
la col·lecció Diccionaris en Línia), el Consell 
Supervisor, l’òrgan encarregat de la fixació de 
la terminologia en llengua catalana, va esta-
blir un criteri sobre les denominacions de va-
cunes en català, avalat per diversos experts en 
vacunologia.

El nucli de les denominacions: vacuna o 
vaccí?
Com a nucli de les denominacions, es consi-
dera prioritària la forma vacuna, ja recollida 
a la primera edició del diccionari normatiu 

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

Consultes amb resposta

Les denominacions de vacunes en català (I) Més informació: 
www.termcat.cat

Marta Sabater Berenguer
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