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En el marc de l’IFMiL estem dissenyant un 

itinerari específic de formació en lideratge 

adreçat als metges amb l’objectiu de crear 

una pedrera de professionals mèdics amb 

capacitats i habilitats per liderar la trans-

formació del sistema sanitari català.

 
En un entorn cada vegada més complex, 

cal adaptar el model d’atenció sanitària a 

les necessitats de les persones i dels pro-

fessionals. I, per fer-ho, és necessari pro-

moure el lideratge dels metges donant-los 

eines per aconseguir una nova manera 

d’organitzar-se, de fer i d’atendre. 

Aquest nou itinerari formatiu de lideratge do-

tarà el metge de les capacitats relacionals, 

gestores i estratègiques necessàries per ser 

líder d’ell mateix, de la seva pròpia consulta, 

d’un equip de treball o d’una institució. 

Estem creant les bases d’un sistema de 

formació que garanteixi capacitats i ha-

bilitats sobre lideratge en funció del mo-

ment curricular i professional en què es 

trobi cada metge. 

Albert Ledesma

Consell de Govern de l’IFMiL

La proposta formativa per a metges líders que impulsa l’IFMiL  

es desplega a través de sis àmbits transversals de coneixement: 

 Professionalisme mèdic al segle XXI

  Volem posicionar la professió de metge a la societat  

actual, enfortint els valors i els principis que la inspiren 

i la fonamenten. 

 Competències per liderar la transformació

  Volem garantir l’aprenentatge de les capacitats, els 

instruments i les habilitats necessàries per liderar el procés 

de transformació del sistema sanitari català. 

 Aportar valor a la relació metge-pacient

  Volem afegir i garantir valor a tota la relació d’atenció entre 

metge i pacient com a eix nuclear de l’acció formativa. 

 Dibuixar el futur

  Volem imaginar i dibuixar l’escenari de futur que els metges 

es trobaran amb la precisió que permetin les incerteses 

estructurals i conjunturals de la societat i de l’entorn. 

  Construir des de la flexibilitat  

i l’adaptació al canvi

  Volem incorporar la visió de canvi i d’adaptació permanent a les 

necessitats d’atenció de les persones, repensant el servei en si 

mateix, com s’estructura, com s’organitza i com s’ofereix. 

 Compromesos més enllà de la consulta

  Volem incorporar el lideratge dels metges en els diferents 

àmbits de la societat i del sistema sanitari. 

Lideratge mèdic com a eina transformadora del sistema sanitari Curs 
2019/2020

L’IFMiL, un espai de referència 

en la formació i el lideratge 

professional

Una de les grans apostes del Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya és l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL). 

Ens sentim, per tant, molt satisfets en veure com finalment es 

fa realitat un projecte tan esperat que ha estat possible gràcies 

a la il·lusió, el talent i l’esforç d’un gran equip i que suposa un 

replantejament de tota l’oferta formativa dels col·legis.

Molt sovint parlem de la necessitat que els professionals 

exercim el lideratge en l’àmbit de la sanitat. I, des del Consell 

de Col·legis, som conscients que la formació en lideratge 

era un buit que calia omplir. L’IFMiL neix per ser aquest espai 

de referència en el qual els professionals puguin adquirir els 

coneixements, les habilitats i les competències per esdevenir 

bons líders.

L’IFMiL arrenca amb una oferta formativa que anirà creixent 

progressivament i adequant-se als reptes que ens planteja el 

futur. Una formació transversal, pràctica i moderna, tant pel 

que fa als continguts com a les metodologies, però, alhora, 

humanista, reflexiva i impregnada dels valors que són inherents 

a la nostra professió, especialment el compromís amb els 

pacients i amb la societat.

 

Jaume Padrós

President del Col·legi de Metges de Barcelona

Formació mèdica continuada 

de qualitat

L’IFMiL neix amb l’objectiu d’oferir als metges una 

formació mèdica continuada de qualitat que permeti als 

professionals exercir la medicina amb les millors habilitats 

tècniques i coneixements, però també amb els valors del 

professionalisme, assumint lideratges i promovent la salut 

de la societat i de les persones. 

Anirem confeccionant un catàleg formatiu excel·lent amb 

una metodologia pedagògica innovadora que garanteix la 

competència del metge al llarg de la seva carrera professional. 

En aquest marc, oferirem un itinerari formatiu longitudinal 

als metges que els doni eines per liderar projectes, àmbits i 

processos dins del sistema sanitari. 

Volem convertir l’IFMiL en una marca de prestigi de la 

formació mèdica continuada i que sigui un referent de la 

formació en lideratge per als professionals de la salut del 

nostre país. Tenim el compromís i el repte de promoure i 

fomentar noves fornades de metges líders que garanteixin 

el relleu generacional i que liderin la transformació del 

sistema sanitari per donar una millor atenció a les persones 

en l’entorn social, econòmic, tecnològic i demogràfic actual 

i de futur. 

Lluís Esteve

Consell de Govern de l’IFMiL

Nou model
Impulsem un model de formació basat en la innovació  que fa 

possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’inter-

canvi d’experiències i la pràctica professional.

Des del nostre compromís amb la societat, i incorporant el pro-

fessionalisme i la bona pràctica ètica i clínica, volem ser útils als 

metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

Equip docent
Comptem amb un quadre docent excel·lent format per metges 

en actiu i també per professionals d’altres àmbits que aporten la 

seva expertesa i reconeixement. 

A més de capacitats tècniques i coneixements, tots tenen habili-

tats comunicatives i pedagògiques que els permeten adoptar un 

rol proactiu més enllà del model expositiu tradicional.

Campus virtual
Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un 

campus molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona 

resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamen-

ta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear 

o construir. 

Amb aquesta finalitat, les aules virtuals de l’IFMiL incorporen ei-

nes i recursos com fòrums, tallers, qüestionaris i espais de relació 

que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

5 motius per confiar en nosaltres

1.   Rigor i excel·lència acadèmica

  Elaborem els materials de la mà dels millors experts i els revi-

sem des del punt de vista tècnic, pedagògic i acadèmic.

2.  Transferència i aplicabilitat professional

  Dotem els nostres cursos d’un enfocament eminentment 

pràctic. Volem assegurar que els aprenentatges siguin trans-

feribles a l’exercici de la professió.

3.   Metodologia pedagògica d’excel·lència 

  Apostem per una metodologia oberta i participativa que tren-

qui amb el model clàssic 100 % expositiu. Assegurem un se-

guiment individualitzat que conviu amb el treball col·labora-

tiu, el role-playing, la simulació o la resolució de casos.

4.  Flexibilitat i versatilitat de formats

  Volem posar-t’ho fàcil. I amb aquesta voluntat anirem configu-

rant un catàleg divers en modalitats (on line, presencial i semi-

presencial) i formats (màsters, cursos, autoformatius, tallers, 

píndoles per a mòbil...).

5.  Amb l’aval dels Col·legis de Metges i dels 

millors companys de viatge

  Busquem les millors aliances amb col·laboradors d’alt nivell, 

com universitats, centres de formació, societats i altres col·le-

gis professionals que aporten coneixement, experiència i es-

pecialització als nostres programes.

El Col·legi commemora  
els seus 125 anys al servei  
de la professió i de la societat
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Opinió i anàlisi

125 anys de compromís cívic 
i professional 
Encara estic impressionat i enormement agraït per la visita que fa unes setmanes va fer 
al Col·legi el catedràtic emèrit d’Història Contemporània Borja de Riquer. La Junta de 
Govern va convidar el professor a l’acte institucional de celebració del 125è aniversari 
del Col·legi i De Riquer va oferir una interessantíssima conferència sobre el paper dels 
metges dins de la societat catalana de finals del segle xix i començaments del xx. Una 
conferència perfectament documentada que es va convertir en un merescut 
homenatge a tota una generació de metges compromesos amb la modernitat, amb la 
voluntat de millora professional, amb el progrés social i amb el compromís polític. Us 
convido i us animo a llegir en aquestes pàgines la crònica de l’acte i a recuperar la 
conferència íntegra per escrit de Borja de Riquer, que trobareu al nostre web. De ben 
segur que us sentireu orgullosos de formar part d’una professió marcada al llarg dels 
anys pel compromís cívic i la implicació social dels que la van exercir en el passat i dels 
que l’exercim en l’actualitat.

El Col·legi està de celebració. Són 125 anys d’història i de voluntat de reafirmar la nostra 
professió i els valors que la defineixen, així com de vetllar pel dret a la salut dels ciutadans. 
Tant els membres de la Junta com l’equip del CoMB hem volgut fer una celebració austera, 
prioritzant la qualitat i l’interès dels actes programats i de les iniciatives que hem anat 
engegant al llarg de l’any. A més de l’acte institucional, en aquestes pàgines trobareu 
també la presentació de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge, l’IFMiL, la gran aposta 
dels quatre col·legis catalans per oferir una formació innovadora i transversal que 
promogui, com a eix vertebrador, les habilitats necessàries per al lideratge mèdic. L’acte 
de presentació de l’IFMiL va comptar amb un altre convidat d’excepció, el físic i director de 
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Lluís Torner, que ens va parlar de lideratge i de la 
gestió i retenció del talent en un centre de recerca d’excel·lència que, des de Castelldefels, 
ha aconseguit estar a l’alçada dels millors del món.

Torner ens va enumerar alguns dels projectes que equips de l’ICFO estan duent a terme 
i que tindran repercussions en la medicina. Des del Col·legi, volem aprofundir i conèixer 
de prop com altres disciplines estan aportant nous coneixements a la medicina que ja 
estan revolucionant la pràctica clínica i l’assistència. En aquest sentit, el Col·legi també 
va acollir recentment una sessió dedicada a la impressió 3D, on vam poder conèixer de 
primera mà experiències pràctiques que ja estan duent a terme amb aquesta tecnologia 
diferents equips d’hospitals catalans en col·laboració amb empreses i professionals de la 
bioenginyeria.

La darrera cita de l’estiu tindrà lloc, com sempre, a Puigcerdà, a la 19a Jornada d’Estiu de 
la Professió Mèdica, que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya organitza dins 
de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. En aquesta ocasió, hem convidat bioinformàtics, 
biòlegs experts en genòmica, bioenginyers, etc. per aprofundir una mica més en el que 
hem batejat com “La medicina més enllà dels metges”. Us en parlarem a la propera 
revista. Fins llavors, bon estiu i us desitjo que gaudiu d’un merescut descans! 

Jaume Padrós 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
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Presentació

Enguany se celebra el 125è aniversari 
de la fundació del Col·legi de Metges 
de Barcelona i, paral·lelament, es 
commemora també el 50è aniversari 
de la posada en marxa dels serveis 
col·legials a l’edifici del passeig de la 
Bonanova. L’edifici va ser dissenyat 
pels arquitectes Robert Terradas i 
Jordi Adroer, que buscaven dotar el 
Col·legi d’un edifici obert a l’exterior 
i amb bones vies d’accés fora de 
les restriccions del casc antic de la 
ciutat. És una construcció singular 
i arquitectònicament reconeguda, 
que respon a la voluntat dels autors 
de plantejar un joc de volums amb 
aires racionalistes, superposant peces 
desencaixades i fent-les reposar en 
equilibri una sobre l’altra, cosa que 
aconsegueix un tractament escultòric 
del conjunt. 

Aniversari per 
partida doble

Benvolguts companyes i companys,

El número 156 és especial, ja que hi trobareu el seguiment dels actes del 125è aniversari 
del CoMB al servei de la professió i de la societat. D’altra banda, cal destacar també dos 
aspectes rellevants. En primer lloc, l’anàlisi i el posicionament del CoMB en relació amb 
les notícies falses i els rumors en salut, les fake news, a les quals cal donar una bona 
resposta, basada en el rigor i en les evidències contrastades. El CoMB ha mobilitzat 
professionals de la informació, de la cultura i de l’esport per participar en un vídeo 
alertant d’aquest perill, que va ser també objecte d’una jornada de debat al Col·legi.

En segon lloc, una iniciativa estratègica cabdal per al futur de la nostra professió: el nou 
Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), una aposta per la formació continuada 
i pel lideratge mèdic, desenvolupada pels quatre col·legis de metges catalans, que 
centrarà la seva oferta formativa en el lideratge professional com a valor bàsic per 
impulsar canvis en la manera de treballar i d’organitzar-nos dins del sistema sanitari. 
Amb aquest revista, us n’adjuntem el programa i la informació bàsica.

Finalment, els Diàlegs d’autogestió, un cicle de conferències dins del projecte 
AutogestióAP que són un altre exemple d’aquesta visió estratègica, en aquest cas per 
augmentar la capacitat d’autonomia, lideratge i innovació dels metges i metgesses de 
família.

Ens retrobem a la tornada de vacances! 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB
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En el marc de l’IFMiL estem dissenyant un 

itinerari específic de formació en lideratge 

adreçat als metges amb l’objectiu de crear 

una pedrera de professionals mèdics amb 

capacitats i habilitats per liderar la trans-

formació del sistema sanitari català.

 
En un entorn cada vegada més complex, 

cal adaptar el model d’atenció sanitària a 

les necessitats de les persones i dels pro-

fessionals. I, per fer-ho, és necessari pro-

moure el lideratge dels metges donant-los 

eines per aconseguir una nova manera 

d’organitzar-se, de fer i d’atendre. 

Aquest nou itinerari formatiu de lideratge do-

tarà el metge de les capacitats relacionals, 

gestores i estratègiques necessàries per ser 

líder d’ell mateix, de la seva pròpia consulta, 

d’un equip de treball o d’una institució. 

Estem creant les bases d’un sistema de 

formació que garanteixi capacitats i ha-

bilitats sobre lideratge en funció del mo-

ment curricular i professional en què es 

trobi cada metge. 

Albert Ledesma

Consell de Govern de l’IFMiL

La proposta formativa per a metges líders que impulsa l’IFMiL  

es desplega a través de sis àmbits transversals de coneixement: 

 Professionalisme mèdic al segle XXI

  Volem posicionar la professió de metge a la societat  

actual, enfortint els valors i els principis que la inspiren 

i la fonamenten. 

 Competències per liderar la transformació

  Volem garantir l’aprenentatge de les capacitats, els 

instruments i les habilitats necessàries per liderar el procés 

de transformació del sistema sanitari català. 

 Aportar valor a la relació metge-pacient

  Volem afegir i garantir valor a tota la relació d’atenció entre 

metge i pacient com a eix nuclear de l’acció formativa. 

 Dibuixar el futur

  Volem imaginar i dibuixar l’escenari de futur que els metges 

es trobaran amb la precisió que permetin les incerteses 

estructurals i conjunturals de la societat i de l’entorn. 

  Construir des de la flexibilitat  

i l’adaptació al canvi

  Volem incorporar la visió de canvi i d’adaptació permanent a les 

necessitats d’atenció de les persones, repensant el servei en si 

mateix, com s’estructura, com s’organitza i com s’ofereix. 

 Compromesos més enllà de la consulta

  Volem incorporar el lideratge dels metges en els diferents 

àmbits de la societat i del sistema sanitari. 

Lideratge mèdic com a eina transformadora del sistema sanitari Curs 
2019/2020

L’IFMiL, un espai de referència 

en la formació i el lideratge 

professional

Una de les grans apostes del Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya és l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL). 

Ens sentim, per tant, molt satisfets en veure com finalment es 

fa realitat un projecte tan esperat que ha estat possible gràcies 

a la il·lusió, el talent i l’esforç d’un gran equip i que suposa un 

replantejament de tota l’oferta formativa dels col·legis.

Molt sovint parlem de la necessitat que els professionals 

exercim el lideratge en l’àmbit de la sanitat. I, des del Consell 

de Col·legis, som conscients que la formació en lideratge 

era un buit que calia omplir. L’IFMiL neix per ser aquest espai 

de referència en el qual els professionals puguin adquirir els 

coneixements, les habilitats i les competències per esdevenir 

bons líders.

L’IFMiL arrenca amb una oferta formativa que anirà creixent 

progressivament i adequant-se als reptes que ens planteja el 

futur. Una formació transversal, pràctica i moderna, tant pel 

que fa als continguts com a les metodologies, però, alhora, 

humanista, reflexiva i impregnada dels valors que són inherents 

a la nostra professió, especialment el compromís amb els 

pacients i amb la societat.

 

Jaume Padrós

President del Col·legi de Metges de Barcelona

Formació mèdica continuada 

de qualitat

L’IFMiL neix amb l’objectiu d’oferir als metges una 

formació mèdica continuada de qualitat que permeti als 

professionals exercir la medicina amb les millors habilitats 

tècniques i coneixements, però també amb els valors del 

professionalisme, assumint lideratges i promovent la salut 

de la societat i de les persones. 

Anirem confeccionant un catàleg formatiu excel·lent amb 

una metodologia pedagògica innovadora que garanteix la 

competència del metge al llarg de la seva carrera professional. 

En aquest marc, oferirem un itinerari formatiu longitudinal 

als metges que els doni eines per liderar projectes, àmbits i 

processos dins del sistema sanitari. 

Volem convertir l’IFMiL en una marca de prestigi de la 

formació mèdica continuada i que sigui un referent de la 

formació en lideratge per als professionals de la salut del 

nostre país. Tenim el compromís i el repte de promoure i 

fomentar noves fornades de metges líders que garanteixin 

el relleu generacional i que liderin la transformació del 

sistema sanitari per donar una millor atenció a les persones 

en l’entorn social, econòmic, tecnològic i demogràfic actual 

i de futur. 

Lluís Esteve

Consell de Govern de l’IFMiL

Nou model
Impulsem un model de formació basat en la innovació  que fa 

possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’inter-

canvi d’experiències i la pràctica professional.

Des del nostre compromís amb la societat, i incorporant el pro-

fessionalisme i la bona pràctica ètica i clínica, volem ser útils als 

metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

Equip docent
Comptem amb un quadre docent excel·lent format per metges 

en actiu i també per professionals d’altres àmbits que aporten la 

seva expertesa i reconeixement. 

A més de capacitats tècniques i coneixements, tots tenen habili-

tats comunicatives i pedagògiques que els permeten adoptar un 

rol proactiu més enllà del model expositiu tradicional.

Campus virtual
Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un 

campus molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona 

resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamen-

ta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear 

o construir. 

Amb aquesta finalitat, les aules virtuals de l’IFMiL incorporen ei-

nes i recursos com fòrums, tallers, qüestionaris i espais de relació 

que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

5 motius per confiar en nosaltres

1.   Rigor i excel·lència acadèmica

  Elaborem els materials de la mà dels millors experts i els revi-

sem des del punt de vista tècnic, pedagògic i acadèmic.

2.  Transferència i aplicabilitat professional

  Dotem els nostres cursos d’un enfocament eminentment 

pràctic. Volem assegurar que els aprenentatges siguin trans-

feribles a l’exercici de la professió.

3.   Metodologia pedagògica d’excel·lència 

  Apostem per una metodologia oberta i participativa que tren-

qui amb el model clàssic 100 % expositiu. Assegurem un se-

guiment individualitzat que conviu amb el treball col·labora-

tiu, el role-playing, la simulació o la resolució de casos.

4.  Flexibilitat i versatilitat de formats

  Volem posar-t’ho fàcil. I amb aquesta voluntat anirem configu-

rant un catàleg divers en modalitats (on line, presencial i semi-

presencial) i formats (màsters, cursos, autoformatius, tallers, 

píndoles per a mòbil...).

5.  Amb l’aval dels Col·legis de Metges i dels 

millors companys de viatge

  Busquem les millors aliances amb col·laboradors d’alt nivell, 

com universitats, centres de formació, societats i altres col·le-

gis professionals que aporten coneixement, experiència i es-

pecialització als nostres programes.

El Col·legi commemora  
els seus 125 anys al servei  
de la professió i de la societat

Sumem esforços 
contra les ‘fake 
news’ en salut
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IFMiL: una aposta per la formació 
contínua i el lideratge mèdic
Els quatre col·legis de metges catalans van presentar el nou Institut de Formació Mèdica  
i Lideratge (IFMiL), una iniciativa de formació contínua que centrarà la seva oferta formativa  
en el lideratge professional com a valor essencial per impulsar canvis en la manera de treballar 
i d’organitzar-se dins el sistema sanitari. 

Formació

L
’IFMiL es va presentar durant la 
Jornada “Lideratge mèdic com a 
eina transformadora del sistema 
sanitari”, celebrada al Col·legi de 
Metges de Barcelona.

El nou Institut suposa una reformulació 
de tota l’oferta formativa transversal que 
oferien els col·legis de metges fins ara i tre-
ballarà per reforçar i potenciar el professio-
nalisme. L’objectiu és aconseguir liderat-
ges transformadors i promoure noves 
fornades de metges que garanteixin el re-
lleu generacional i liderin aquesta transfor-
mació. Així ho va explicar el tresorer del la 
Junta del CoMB, Lluís Esteve, un dels co-
ordinadors del projecte endegat pels qua-
tre col·legis de metges catalans.

L’acte va comptar amb una conferència 
del físic Lluís Torner, director de l’Institut 

de Ciències Fotòniques (ICFO) que va ser 
presentada per la vocal de la Junta del 
CoMB, Iolanda Jordan. Torner va ser l’im-
pulsor de l’ICFO l’any 2002 i sota la seva di-
recció, el centre s’ha convertit en un refe-
rent mundial en fotònica, una disciplina 
que estudia la generació, el control i la de-
tecció de les partícules de llum o fotons i 
que té aplicació pràctica a gairebé totes les 
àrees de la nostra vida. 

Durant la seva intervenció, Torner va par-
lar sobre el lideratge i la gestió i retenció del 
talent en una institució molt jove que acull 
estudiants de doctorat i investigadors post 
doctorals d’arreu del món. L’ICFO ha estat 
capaç d’atraure gent jove, preparada, amb 
talent i valors. Aquest lideratge professional 
del que va parlar Torner és l’esperit  de la pro-
posta  de l’IFMiL.  

La gerent de l’IFMiL, Belén Romero, va 
presentar l’oferta formativa del nou Institut,  
que anirà creixent progressivament i que 
planteja un nou model de formació basat en 
la innovació tecnològica i metodològica. 

Un altre dels impulsors del projecte i 
membre del Consell de Govern de l’IFMiL, 
Albert Ledesma, va explicar la trajectòria 
formativa de lideratge que oferirà l’Institut 
en els propers mesos. Un itinerari formatiu 
que s’ha dissenyat per dotar el metge de 
les capacitats relacionals, gestores i estra-
tègiques necessàries per ser líder d’ell ma-
teix, de la seva pròpia consulta, d’un equip 
de treball o d’una institució, sempre en fun-
ció del moment curricular i professional en 
el qual es trobi cada professional. Va cloure 
la jornada el president del CoMB, Jaume 
Padrós. 

Més informació:
www.ifmil.com
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Lluís Torner, Jaume Padrós, Iolanda Jordan, Lluís Esteve, Albert Ledesma i Belén Romero.
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20 anys d’activitat de Web Mèdic Acreditat

Experts de diversos 
àmbits analitzen la 
informació de salut a la 
xarxa i com els metges 
poden recomanar 
continguts de qualitat.

I
nternet, especialment a través de les 
xarxes socials, posa a l’abast del ciuta-
dans i ciutadanes una enorme quantitat 
d’informació sobre salut. A la xarxa hi ha 
molts continguts útils i de qualitat dis-

ponibles, però també molta desinformació 
i moltes notícies falses, les conegudes  fake 
news, que en el pitjor dels casos poden ar-
ribar a suposar un risc greu per a la salut. 
Segons un recent informe del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, fins al 74 % de 
les cerques a YouTube sobre càncer són 
fake news. 

Per tal d’analitzar totes aquestes qües-
tions, experts de diversos àmbits van par-
ticipar, el passat abril, en una jornada en la 
qual, entre d’altres aspectes, es va exami-
nar la qualitat de la informació de salut a la 
xarxa; com els metges poden fer recoma-
nacions de salut a Internet; la responsabili-
tat dels mitjans de comunicació com a font 
d’informació de salut, i possibles mesures 

Com combatre  
les ‘fake news’ de salut a la xarxa

de regulació que es poden dur a terme des 
de les administracions competents.

Durant l’acte, el secretari del CoMB, 
Gustavo Tolchinsky va fer el balanç dels 20 
anys d’activitat de Web Mèdic Acreditat, 
el programa del CoMB que concedeix un 
segell de qualitat que identifica aquells 
webs que compleixen en els seus contin-
guts uns requisits de qualitat i fiabilitat en 
el marc del sector mèdic i sanitari.

Vídeo “#salutsensetrampes
En la cloenda de la jornada es va presentar 
el vídeo “#salutsensetrampes”, elaborat 
pel Col·legi, on metges, metgesses i perso-
nalitats reconegudes dels àmbits de la cul-
tura, la comunicació i l’esport recorden a la 
ciutadania que, davant la gran quantitat 
d’informació sobre salut que hi ha a Inter-
net, és indispensable tenir precaució i apli-
car el sentit comú i l’esperit crític a l’hora 
de seleccionar continguts. 

Jornada completa a:  
www.youtube.com
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Col·laboradors d’excepció a la campanya

# Salut sense 
trampes

Gemma Nierga, comunicadora
En salut, ni rumors ni modes  

ni miracles. Informació, sí, però 
contrastada.

Montserrat Esquerda, pediatra
I molt poca ètica. Per això és 

important saber diferenciar la 
informació de qualitat. Busca-la, 

però amb criteri.

Lucía Galán, pediatra
Las vacunas son seguras y 

eficaces. Los bulos sólo provocan 
desconfianza y que vuelvan 

enfermedades casi erradicadas. 

Ethel Sequeira,  
metgessa de família

Si és alternativa, no és medicina. 
Comprova sempre qui hi ha 
darrere de la informació que 

consultes.

Ona Carbonell, esportista
L’alimentació és prou 

important per fer cas dels 
professionals i no de tot allò 

que corre per les xarxes.

Antoni Trilla, epidemiòleg
En medicina i en salut, la falsa 

ciència comporta sempre 
danys reals.

Beatriz Jiménez,  
metgessa de família

Consulta fuentes de referencia 
acreditadas, como centros de salud u 
hospitales, o contenidos elaborados 

por profesionales sanitarios.

Aina Clotet, actriu
Si decideixes afegir al teu 

tractament alguna teràpia 
complementària, consulta-ho 

sempre amb el teu metge.

Manel Esteller, investigador
Per al càncer no hi ha tractaments 
miracle. La pràctica de la medicina 

es basa en l’evidència científica i 
en el consens clínic. 

Àlex Corretja, esportista
Si veus missatges a Internet que 

t’allunyen del que diuen els 
professionals sanitaris, posa’ls 

en quarantena. 

Gran Wyoming, comunicador
Si te cuentan que las vacunas 

producen autismo y que es mejor 
pasar la enfermedad que 

vacunarse... que no te cuenten 
historias.

Gerard Piqué, esportista
Que no t’expliquin històries.  
Si parlem de salut, a la xarxa  

fem-ho bé. 

Sònia Miravet, metgessa de família
Hi trobaràs molta informació  

de qualitat, però també notícies 
falses, fake news. 

Carlos Mateos, comunicador
Vacunas, pseudoterapias, 

tratamientos milagrosos sobre el 
cáncer, los llamados 

“superalimentos”... sobre estos 
temas circulan muchos bulos.

Vídeo 
#SalutSenseTrampes
www.youtube.com



La qüestió

?Quin és el paper dels metges davant  
de les fake news de salut a la xarxa

Joan Escarrabill, 
pneumòleg, Programa d’Atenció 
a la Cronicitat i membre del 
comitè de redacció del Portal 
Clínic. Hospital Clínic

Les tecnologies digitals permeten 
oferir informació personalitzada 
d’una manera molt ràpida i 
en gran quantitat. A més, es 
produeix un “biaix de confirmació” 
(tendència a tenir en compte 
només les informacions que 
confirmen els nostres punts de 
vista). Els metges podem fer 
algunes coses:

A.  Recomanar fonts fiables (llocs 
web acreditats).

B.  Promoure el pensament 
crític, en el marc d’un model 
deliberatiu. La ignorància no 
s’ha d’omplir de fake news 
sinó del reconeixement del 
problema, de l’estudi i la reflexió 
(i això vol dir feina i temps).

C.  Traduir informacions: moltes 
notícies són parcialment certes, 
especialment quan es refereixen 
a innovacions. Potser són certes 
al laboratori, però allò que cal 
explicar és com s’apliquen al 
món real, ara mateix.

D.  La majoria de les respostes a 
les fake news s’han de construir 
d’una manera col·laborativa. La 
ciutadania ha de participar en el 
disseny de les solucions.

Joaquim Julià, 
director assistencial de l’Institut 
Català d’Oncologia de Badalona, 
Hospital Germans Trias i Pujol

Els metges tenim l’obligació de 
tenir un rol actiu. En primer lloc, 
hem de ser presents a la xarxa: 
les noves tecnologies hi són per 
quedar-se i, si no hi som, d’altres 
ocuparan el nostre lloc. 

Per altra banda, hem d’actuar 
com a generadors i difusors de 
continguts confiables i rigorosos. 
Hem de ser capaços de complir 
amb ètica professional aquest nou 
rol professional. També hem de 
ser capaços de ser contrapès en la 
difusió de les fake news i ser agents 
actius en la denúncia de continguts 
maliciosos, tal i com ho fem en 
la nostra activitat professional 
analògica.

Irene Puig, 
periodista. Portaveu de 
l’Associació Celíacs de Catalunya 

És clau que els metges no sols 
informin els pacients sobre la 
seva malaltia, sinó que també 
els dediquin uns minuts per 
explicar-los que, si tenen un 
dubte i busquen la resposta a 
Internet, han de cercar fonts 
fiables: webs mèdics acreditats, 
webs d’associacions de pacients o 
d’institucions oficials com el canal 
de Salut de la Generalitat, entre 
d’altres.

A l’Associació Celíacs de 
Catalunya hem fet una enquesta 
a 1.210 pacients i 90 metges 
especialitzats, i una de les 
conclusions és que el 20 % dels 
celíacs catalans utilitza Internet 
com a principal font d’informació 
per seguir el seu tractament. 
Això pot ser preocupant si es té 
en compte que en alguns webs, 
blogs, xarxes socials o fòrums 
hi ha molta informació de salut 
errònia. Per tant, per combatre les 
fake news de salut a la xarxa una 
de les claus és que els mateixos 
pacients prenguin consciència 
de la importància d’informar-
se a través de fonts oficials i 
vàlides, que ofereixen informació 
contrastada i tenen en compte 
l’evidència científica. Es tracta de 
la seva salut! 

Amalia Arce, 
pediatra, responsable d’E-salut 
i comunicació de la Fundació 
Hospital de Nens de Barcelona, 
direcció del centre Món Pediàtric 
i autora del blog “Diario de una 
mamá pediatra”

Els metges hem de considerar que 
part de la nostra tasca consisteix 
en la informació als pacients i en 
la divulgació dels temes de salut 
per tal de fomentar una bona 
educació  sanitària de la població. 

A la xarxa no ens queda cap 
més opció que combatre 
les notícies falses aportant 
coneixement científic, una tasca 
que és laboriosa i, de vegades, 
complexa. També buscar la 
complicitat de l’Administració per 
tal de denunciar determinades 
publicacions o activitats 
pseudocientífiques. 

De cara als pacients, la nostra 
actitud ha de ser conciliadora 
i estendre la mà, perquè al 
capdavall acaben sent víctimes 
d’aquestes persones que busquen 
un lucre amb les notícies i 
publicacions falses.

Més informació: 
blogcomb.cat
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona  
ha celebrat el cicle de conferències 
“Diàlegs d’autogestió” per difondre i 
debatre  diferents experiències 
d’atenció primària implementades 

dins el nostre sistema sanitari i en el nostre 
entorn on els metges participen en tots els 
àmbits de la gestió. El cicle ha comptat amb 
dues sessions, celebrades els dies 4 d’abril i 
el 2 de maig, on s’ha posat sobre la taula la 
necessitat d’impulsar decididament el dis-
curs de l’autonomia de gestió, apostant 
perquè siguin els mateixos professionals 
des del territori els que gestionin els recur-
sos i defineixin els seus models organitza-
tius i de relació amb l’entorn.

Aquest cicle de conferències forma 
part del projecte participatiu AutogestióAP, 
que pretén endegar un moviment partici-
patiu dels mateixos professionals metges i 
metgesses de família, per detectar noves 
oportunitats reals al territori i a totes les 
organitzacions per engegar experiències 
d’autogestió que permetin augmentar la 

Diàlegs d’autogestió
El cicle de conferències forma part del projecte AutogestióAP 
per endegar un procés participatiu dels metges de família.

capacitat de lideratge, d’autonomia i d’in-
novació. S’ha creat un grup promotor 
participatiu i obert de metges i metges-
ses de família amb la idea de crear una 
xarxa de professionals  implicats i amb 
ganes de canvi per reprendre el discurs 
del professionalisme i de tirar endavant 
iniciatives en aquesta línia. 

Els “Diàlegs d’autogestió” són la primera 
activitat participativa que ha organitzat el 
grup de treball. A la primera sessió, celebra-
da el passat 4 d’abril, vam conèixer l’experi-
ència de l’ABS la Roca. És un Equip d’Atenció 
Primària gestionat pel Consorci de Salut i 
Social de Catalunya (CSC) i amb una elevada 
capacitat i agilitat d’organització en diversos 
àmbits: recursos humans, proveïdors, proves 
diagnòstiques, farmàcia, informàtica i man-
teniment. La directora de l’ABS La Roca, Ve-
rónica Ferrer, va ressaltar que aquest model 
organitzatiu tenia beneficis directes sobre el 
nivell de responsabilització dels professio-
nals, el seu  desenvolupament, i la seva vin-
culació i satisfacció. 

La sessió va comptar també amb una 
conferència de Jordi Varela, consultor especi-
alitzat en gestió clínica, sobre “La reorienta-
ció dels models de gestió cap al valor”. Varela 
va exposar alguns models europeus d’èxit i 
va concloure que l’autonomia de gestió i els 
models participatius són l’única sortida a un 
model organitzatiu actual que està esgotat. 
Per a Varela, són els mateixos professionals 
els que tenen el coneixement i la capacitat 
emprenedora per escollir i adaptar-se a les 
pràctiques clíniques més valuoses i fomentar 
la innovació. 

En la segona sessió del 2 de maig, Sílvia 
Zamora, directora de l’EAP Dreta de l’Eixam-
ple, va parlar de les Entitats de Base Associa-
tiva (EBA), societats professionals constituï-
des per metges que presten serveis a la 
població assignada a partir d’uns criteris de 
control i seguiment fixats pel CatSalut. És 
una fórmula que ha demostrat millorar la 
qualitat de l’atenció al pacient i la responsa-
bilització, implicació i satisfacció dels profes-
sionals que hi treballen. 

Durant la sessió, Xavier Bayona, metge 
de família i coordinador del Grup de Gestió 
Clínica de la CAMFiC, va presentar els resul-
tats d’un estudi recentment publicat i realit-
zat a 1.500 professionals de l’AP a Catalunya 
per explorar i comparar els diferents models 
de gestió catalans segons la visió dels profes-
sionals. Els resultats van determinar que els 
metges que treballen en models de gestió 
més autònoms, sobretot les EBA i els consor-
cis públics que no depenen d’hospitals, ob-
tenen millors resultats en els ítems que 
avaluen l’accessibilitat, la resolució, el liderat-
ge i el compromís.  

Es pot consultar  
tot el material a:
www.youtube.com 
del @combarcelona 
“Dialegs d’autogestio”
i les properes 
sessions a l’agenda 
del COMB. 

Professió

Eulàlia Ruiz, metgessa de Família i Vocal 
de la Junta del CoMB
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A debat

Noves perspectives en bioètica 

A
mb motiu de la publicació de la 
monografia Manual de bioètica 
laica (I), editada per l’Observatori 
de Bioètica i Dret (OBD) de la 
Universitat de Barcelona (UB), el 

president de la Comissió de Deontologia del 
CoMB, Josep Terés, conversa sobre nous en-
focaments i perspectives de la bioètica amb 
la catedràtica de Filosofia del Dret de la UB, 
María Casado, que dirigeix l’OBD i és coauto-
ra de la publicació.

Josep Terés – L’Observatori de Bioètica i 
Dret és una institució molt activa, amb in-
fluència a l’estranger, sobretot a l’Amèrica 
Llatina, que porta a terme activitats en re-
cerca, docència i divulgació i que acull, des 
de 2007, la Càtedra Unesco de Bioètica. La 
Col·lecció de Bioètica que dirigeix Casado 
consta ja de deu números. Els dos últims 
són La relación médico-paciente, de Joa-

quín Martínez Montauti, i Manual de bioè-
tica laica (I), escrit per María Casado i Ma-
nuel Jesús López Baroni. Situem la bioètica 
i el dret: hom pensa en la bioètica com un 
espai d’anàlisi i reflexió, mentre que el dret 
s’identifica amb la normativa. Com es ge-
nera la simbiosi entre aquestes dues disci-
plines? Són sempre convergents?

María Casado – En una societat plural com 
la nostra, quan hi ha conflictes difícils de re-
soldre, tard o d’hora, acabem demanant-li 
al dret que prengui una decisió. És per això, 
que el dret va necessàriament de la mà de la 
bioètica, de la política i de l’ètica. Per exem-
ple, la bioètica crida el dret en la tasca dels 
parlamentaris, ja que la mera reflexió enri-
queix l’individu. Però és el debat social, les 
qüestions que requereixen una reflexió col-
lectiva, el que s’ha d’acabar plasmant en 
una decisió de cara a definir polítiques pú-

“Els problemes de 
la bioètica no són 
merament ètics 
o deontològics. 
Necessiten plasmar-
se en decisions que 
vinculin tots els 
ciutadans”
María Casado

bliques, decisions judicials, etc. De fet, els 
problemes de la bioètica no són merament 
ètics o deontològics, sinó que necessiten 
plasmar-se en decisions que vinculin tots 
els ciutadans. L’avortament, l’eutanàsia, 

María Casado i Josep Terés.
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A debat

J. T. – Situats ja en la pluralitat de la bioèti-
ca laica, hi ha nous límits a la bioètica? 
Aquests límits són fixos i inamovibles o 
evolucionen?

M. C. – Els límits són el respecte als drets 
dels altres, no fer-los mal... uns principis 
molt consolidats. La dificultat és com pas-
sem d’aquests principis abstractes a unes 
regles concretes. Per exemple, l’edició ge-
nòmica. Com regulem unes pràctiques que 
ja estan duent a terme a la Xina i Rússia? Hi 
ha investigadors (no esglésies ni estats) que 
reclamen que això es prohibeixi. Al nostre 
món global, la possibilitat d’eludir la norma-
tiva és enorme, per això, els reptes són terri-
bles. Com establim els límits? Però, sobre-
tot, com els fem complir? Un altre aspecte 
interessant és com el conglomerat industri-
al i el món de l’empresa i els diners han can-
viat les regles del joc. I, d’altra banda, hi ha 
temes que abans ens preocupaven molt 
que ara estan completament tancats, per 
exemple, temes com l’eutanàsia, on hi ha 
bastant acord, però que, en canvi, no es té la 
capacitat de portar-ho a l’àmbit normatiu. 

J. T. – Quins són els aspectes que poden 
preocupar més a un expert en bioètica 
avui dia? 

M. C. – Aquells que es deriven de les tecno-
logies emergents: la informàtica, el big 
data, la nanotecnologia... Perquè no funci-
onen per si soles, sinó que es potencien les 
unes a les altres. Al llarg de tota la història 
de la humanitat s’ha lluitat per la possessió, 
la propietat, ser l’amo de la terra... i avui dia 
la lluita és per les dades, la nova riquesa. 
Estem veient enormes possibilitats d’abús. 
I el dret no ha acompanyat aquesta realitat. 
Hem trigat 25 anys a canviar la Llei de Pro-
tecció de Dades. Aquest camp és molt im-
portant i no se li dóna la rellevància que té. 

J. T. – Hi ha una afirmació al llibre que sor-
prèn, però després s’entén millor: “la bioè-
tica és política”. 

M. C. – Sí, tot és política i el cert és que l’ac-
tivitat bioètica té un sentit polític. És políti-
ca situar en millor posició al ciutadà per 

prendre decisions sobre la seva salut, dis-
posar de la informació, remarcar que no hi 
ha criteris d’utilitat en la presa de decisions 
que afecten la salut... És important reconèi-
xer el sentit polític que té aquest tipus d’ac-
tivitats. Al cap i a la fi, els nostres informes 
van al Parlament i es prenen decisions. Per 
això, vàrem elaborar aquests informes més 
divulgatius i amb recomanacions clares. 

J. T. – Hauríem de deixar enrere el concep-
te pejoratiu de la paraula “política”. 

M. C. – Tant de bo que puguem! Recupe-
rem el sentit primigeni de les paraules i in-
tentem mantenir la part bona.

J. T. – Quan es publicarà el segon volum de 
Manual de bioètica laica?

M. C. – Estem treballant-hi. Possiblement, 
serà cap a maig de 2020. El primer volum 
aborda els temes clàssics, aquells temes 
més consolidats. Al segon volum es parlarà 
de biotecnologia, genètica, etc. Temes més 
emergents que apel·len al debat social i 
que, per tant, requereixen informació.

J. T. – Moltes gràcies per l’enorme activitat 
que porteu a terme a l’Observatori i per ha-
ver dedicat el teu temps a aquest debat. 

“La dificultat és com 
passem d’uns principis 
abstractes a unes regles 
concretes. Com establim 
els límits? Però, sobretot, 
com els fem complir?”
María Casado

Taula rodona 
completa a:
www.youtube.com

l’edició genòmica, l’ús de les dades sanitàri-
es... Tot això s’ha de regular. Però la regula-
ció no és una panacea: aborda el problema, 
però no necessàriament el resol. Cal un en-
tramat normatiu que comenci amb les nor-
mes ètiques i que després s’obri. Però no tot 
ha d’anar al Codi Penal, perquè tampoc es 
tracta de convertir la bioètica en medicina 
defensiva ni tampoc volem punir-ho tot. 

J. T. – Què és el que atorga laïcitat a una lí-
nia de pensament bioètic?

M. C. – Quan vàrem començar a treballar a 
l’Observatori, l’any 1995, ens semblava im-
portant, en un context com el nostre, que la 
resposta a les qüestions que se’ns plantegen 
no vingués de la mà de cap confessió, que ha 
de tenir el seu lloc, però que no pot marcar 
les decisions juridicopolítiques i universals. 
Les religions afecten les creences, però l’únic 
que tenim tots en comú és la raó. La bioètica, 
per essència, hauria de ser laica i fonamenta-
da en valors universals: drets humans, princi-
pis reconeguts, acords, debats, diàlegs, etc. 
També és important la neutralitat: prendre 
acords que permetin conviure les persones 
que no comparteixen credo, però sí un espai. 
Les decisions han de ser el menys intrusives 
possible. Si una confessió religiosa vol impo-
sar les seves normes, no ha de tenir l’aparell 
coactiu de l’Estat a la seva disposició.

J. T. – La confrontació entre bioètica laica i 
bioètica confessional es viu igualment a 
les diverses cultures?

M. C. – Aquí l’església catòlica té un paper 
molt gran, estigui més o menys soterrat o 
visible. Als països anglosaxons, amb la lli-
bertat de consciència pròpia del protestan-
tisme, es deia que no era tan així. Però, actu-
alment, als Estats Units, per exemple, floreix 
un neoconservadorisme fonamentalista re-
ligiós de grups evangèlics que són tremen-
dament durs. El canvi a la bioètica ha estat 
molt gran. Quan vàrem començar, la princi-
pal reivindicació era l’autonomia del paci-
ent, però ara ens adonem que això no és 
suficient. Amb la crisi econòmica, per exem-
ple, ens hem adonat de com són d’impor-
tants els principis de justícia i equitat. 
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U
n grup de metgesses catalanes 
ha impulsat la creació de l’Asso-
ciació de Metgesses de Catalu-
nya (Metgesses.cat), que està 
formada per metgesses que 

exerceixen la professió a Catalunya i està 
oberta també a les estudiants de medici-
na. L’Associació va ser presentada al Col·le-
gi de Metges de Barcelona en roda de 
premsa, al maig, per la vicepresidenta del 
CoMB i membre de Metgesses.cat, Elvira 
Bisbe, i per la presidenta de Metgesses.cat, 
Àngels Escorsell, i en la jornada de debat 
“Ser dona i metgessa a Catalunya”.

En el decurs de la presentació es va de-
nunciar que, malgrat que la feminització 
de la professió mèdica és un fet, les dones 
metgesses representen més del 50 % dels 
facultatius i el 70 % dels estudiants de me-
dicina són noies. Així mateix, hi ha una 
manca evident de metgesses que desen-
volupen rols de lideratge o que ocupen 
posicions de decisió o de comandament.

També es van posar sobre la taula els 
desequilibris de gènere que comencen a 
fer-se evidents des del principi de la carre-

ra professional i es van assenyalar aspectes 
com: la manca de cultura de conciliació 
dins les organitzacions, les barreres perso-
nals davant les oportunitats de progressió, 
i que hi hagi poques metgesses referents 
dins del sistema sanitari.

En aquest context, Metgesses.cat es 
planteja els següents objectius:
• Treballar activament per assolir l’equi-

tat i la igualtat entre metges i metges-
ses en tots els aspectes del seu desen-
volupament professional, i fomentar 
polítiques de conciliació dins del siste-
ma sanitari que ho permetin en igualtat 
de condicions. 

• Impulsar la presència, la visibilitat i la par-
ticipació de les dones als comitès de se-
lecció i promoció, als congressos, a la 
producció científica, a les taules de de-
bat, als mitjans de comunicació, etc. 

• Promoure models i referents de lideratge 
femení.

• Potenciar la recerca en patologies que 
afecten de manera predominant les do-
nes, o que tenen manifestacions o tracta-
ments diferents segons el sexe. 

Neix l’Associació de  
Metgesses de Catalunya

Professió

Metgesses.cat és una iniciativa que vol donar veu a les 
professionals dins del sistema sanitari, reclamar lideratges  
i promoure’n la progressió a llocs de decisió i comandament.

Decàleg per 
l’equitat de 
gènere en l’àmbit 
dels col·legis 
professionals de 
Catalunya

E
l Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) es va 
adherir al Decàleg per l’equitat 
de gènere en l’àmbit dels col·legis 
professionals de Catalunya que 

va presentar la Comissió de Dones de la 
Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya, associació que 
representa més de cent corporacions 
professionals.

El Decàleg reclama un tracte 
equitatiu entre dones i homes en el 
món professional i fa referència a 
aspectes com l’equitat en 
l’organització, el món laboral, la 
formació i l’educació; la 
coresponsabilitat familiar; la no-
discriminació per raó de gènere; la 
visibilitat col·legial i professional de les 
dones; la comunicació; l’actuació 
davant la violència de gènere, i el 
compromís professional amb 
perspectiva de gènere. 
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Professionals de la salut impulsen el Grup Janus 
Iniciativa per aportar l’experiència  
de metges com a pacients i proposar 
millores al sistema sanitari

D
’una banda, han viscut l’experi-
ència de ser pacients de malalti-
es greus. De l’altra, com a profes-
sionals, coneixen de primera mà 
com funciona el sistema sanitari. 

Els membres del Grup Janus són metges, 
metgesses i altres professionals de la salut 
que, després d’haver acumulat vivències 
molt intenses com a pacients, s’han propo-
sat aprofitar aquesta combinació d’experi-
ència i coneixement per aportar idees i refle-
xions que contribueixin a millorar l’assistència 
sanitària de tots els ciutadans.

La idea va ser presentada al Col·legi de 
Metges de Barcelona (CoMB) en una roda 
de premsa i en una taula rodona poste-
rior, des d’on va ser acollida amb entusias-
me i es va donar tot el suport als promo-
tors per constituir un grup de treball que 
fes possible el seu desenvolupament. El 

Un projecte
Constituir un laboratori d’idees en forma 
de plataforma oberta i multidisciplinària 
que estimuli i afavoreixi la reflexió sobre 
l’experiència dual dels seus membres 
(com a pacients i, per tant, com a usuaris 
del sistema sanitari, i com a metges i pro-
fessionals sanitaris que el coneixen des de 
dins) per tal de contribuir a la millora del 
funcionament del sistema sanitari i de la 
qualitat assistencial.

Uns valors 
• Compromís amb la millora del sistema 

sanitari.
• Transparència en el funcionament com a 

grup d’opinió sense ànim de lucre.
• Responsabilitat en la formulació de pro-

postes de millora, des del vessant dels 
professionals sanitaris.

• Concreció en la cerca de vies per imple-
mentar les recomanacions del grup al 
sistema sanitari.

• Sostenibilitat de les solucions proposa-
des, tant econòmicament, com social i 
mediambiental.

Uns objectius
• Organitzar reunions periòdiques per de-

batre temes específics en relació amb la 
missió i el projecte del Grup Janus.

• Publicar un informe anual de recomana-
cions del grup, que serà difós pel CoMB 
i que es posarà a disposició dels profes-
sionals i de les autoritats sanitàries de  
Catalunya.  

Esther Pallisa, Jaume Padrós i Àlvar Agustí.

nom del grup, Janus, fa referència a la fi-
gura del déu romà de dues cares, que re-
presenta la visió dual: com a metge i com 
a malalt. Van participar a la roda de prem-
sa el president del CoMB, Jaume Padrós, 
juntament amb dos dels membres funda-
dors del Grup Janus, Esther Pallisa i Àlvar 
Agustí, els quals conjuntament amb la 
resta de membres fundadors, Manel Es-
cobar i Domingo Escudero, van participar 
en la taula rodona de presentació de la 
iniciativa, moderada per la periodista, 
Núria Jar.

El Grup es defineix pels següents principis 
fundacionals:

 Una missió
Contribuir a millorar l’experiència com a 
pacient del ciutadà que fa ús del sistema 
sanitari.
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Professió
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E
ls metges que han d’escollir especia-
litat es plantegen molts dubtes per 
afrontar una de les decisions més im-
portants de la seva carrera. Quina 
especialitat escollir? Dubtes entre un 

centre gran o petit? Es podrà fer recerca al 
llarg de la residència? 

Per aclarir molts d’aquests interrogants, 
la Secció de Metges MIR i Metges Joves del 
CoMB va organitzar la 8a edició de les Jorna-
des d’Orientació per als Futurs MIR. En la pre-
sentació a la sala d’actes del Col·legi, a més de 
donar la benvinguda a la institució, es van 
especificar les indicacions generals sobre 
l’entorn docent del resident, el marc legal i 
administratiu, què cal preguntar als centres 
per escollir l’especialitat i una descripció de 
com serà el dia d’elecció de la plaça. 

En una segona fase, els metges i estudi-
ants de sisè de medicina van poder apun-
tar-se fins a quatre especialitats per resoldre 
dubtes. Més de cent metges residents de di-
versos centres sanitaris van orientar sobre 
aspectes específics de les especialitats.

Els metges orienten els futurs residents  
per escollir l’especialitat
Més de cent metges aclareixen dubtes sobre l’especialitat a prop de dos-cents futurs MIR

Per poder escollir millor l’especialitat, és important recopilar la màxima 
informació possible, tot visitant els centres i hospitals que puguin 
interessar i preguntant als residents més grans. La Secció Metges MIR  
i Metges Joves destaca sis punts a tenir en compte:

1   Quina especialitat vull?  
Quirúrgica, mèdica o les dues, habilitats necessàries, rotacions externes i 
organització de les guàrdies.

2   El centre potencia la recerca?  
Possibilitat de fer el doctorat, línies de recerca, participació dels MIR en els 
articles, facilitat d’assistir a congressos.

3   Quin tipus d’activitat docent ofereix el centre?  
Formació continuada i sessions.

4   Com serà el meu horari?  
Horari habitual d’entrada i sortida.

5   Quines són les perspectives de futur?  
Situació dels residents que acaben i sortides professionals de l’especialitat.

6   Nivell de satisfacció.  
Saber si els residents estan contents amb l’especialitat, el servei i el centre. 
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En els dies propers a Sant Jordi va 
començar l’elecció de places MIR, que 
per a molts aspirants representa l’inici en 
el món laboral mèdic real i una nova 
manera de viure.

En el moment de passar per aquesta 
elecció tots tenim en compte aspectes 
com: On viuré durant els següents 
quatre o cinc anys? Prefereixo una 
especialitat quirúrgica o mèdica? Un 
hospital gran o petit? Hi haurà un 
ambient de cordialitat a la feina? Es 
respectarà l’horari i la lliurança de 
guàrdies? Podré publicar i fer el doctorat 
durant la residència? Assistiré a 
congressos? M’equivocaré en l’elecció? 
Em deixaran prendre decisions de 
manera progressiva?

De tota manera, he comprovat que en el 
meu breu periple pel món del MIR, hi ha 
un aspecte que no valorem prou: la 
figura del tutor/a.

Per això, aquestes paraules són, en 
primer lloc, per a tu, tutora, i després per 
a vosaltres, que d’aquí a poc us 
incorporareu al mon mèdic real.

La fortuna m’ha portat a trobar una 
tutora que transmet il·lusió, passió, 
èmfasi per la feina que fem, que és una 
mentora exigent i empàtica, alhora que 
vetlla perquè complim l’objectiu 
principal de la residència: ser bones 
persones, que és el mateix que ser 
metges, a més de tenir la millor formació 
possible, segons els recursos disponibles 
de cada centre.

Permeteu-me l’atreviment de 
comparar-me amb el jove Rob J. Cole, 
protagonista de la novel·la El metge de 
Noah Gordon, on he tingut la fortuna de 
trobar Ibn Sina, que l’any 2019 es diu 
doctora Pedrerol.

A vosaltres us desitjo que en els vostres 
futurs serveis també el trobeu i sapigueu 
agrair-li la tasca que fan tots aquells Ibn 
Sina que encara queden al nostre 
sistema sanitari. 

Carta de Javier Farelo 
Villalobos,
MIR del Servei de 
Radiodiagnòstic de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa

Al·lergologia
Lara Navarro Vives
Clara Padró Casas

Anàlisis Clíniques
Jordi Duran 
Company

Anatomia 
Patològica
Carmen Alborch Gil

Anestesiologia i 
Reanimació
Javier Doménech  
de la Lastra
Laura Pons Pellice 
Gerard Turmo 
Pericàs 
Carlos Ruiz Carmona

Aparell Digestiu
Isis Karina Araujo 
Acuña
Francesc Bas Cutrina
Adrià Juanola Mayos
Miquel Marquès 
Camí
Isabel Salvador 
Nicolau 
Oriol Sendino Garcia

Bioquímica Clínica
Silvia Sandalinas 
Pérez

Cardiologia
Joan Vime Jubany

Cirurgia 
Cardiovascular
Alejandro 
Fernández Cisneros
Anna Llorens Ferrer

Cirurgia General i 
de l’Aparell 
Digestiu
Gabriel Cardenas 
Rivera
Arlena Sofia 
Espinoza Villalobos
Sara Fernández 
Planas
Rocio Garcia Pérez 
Romina Pena López 
Lorena Sanchon 
Fructuoso

Cirurgia Oral  
i Maxil·lofacial
Francesc Duran 
Vallès
Laura Pozuelo 
Arquimbau 

Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia
Marina Xicola 
Martínez

Cirurgia Pediàtrica
Alba Martín Lluis
Ines Moraleda 
Gudayol

Cirurgia Plàstica, 
Estètica i 
Reparadora
Zoe Cholbi Navarro
Lia Huesa Barcelo

Cirurgia Toràcica
Leire Sánchez 
Corujo

Dermatologia
Priscila Giavedoni
José Riera Monroig

Endocrinologia i 
Nutrició
Laura Boswell 
Espina 
Ana María de 
Hollanda Ramírez
Manuel Mateu Salat

Farmacologia 
Pau Alcubilla Prats
Silvia Fernández 
Garcia
Aurema Otero 
González

Geriatria 
Marta Arroyo 
Huidobro
Ana González de 
Luna
Mar Riera Pagespetit

Hematologia i 
Hemoteràpia
María Fernanda Díaz 
Suárez 
Marta Santaliestra 
Tomas

Immunologia
Manel Juan Otero

Medicina del 
Treball
Ana Beltran 
Fonollosa

Medicina Familiar i 
Comunitària
Yuhamy Curbelo 
Peña 
Mario Fernández 
Jubera
Rafael Garcia Prado
Estrella Vallejo Rives
Mireia Vicente Mora
Genoveva Vilardell 
Rifà

Medicina Física i 
Rehabilitació
Anna Boada 

Pladellorens
Marta Ruiz Julve
Mercè Torra Parra

Medicina Intensiva
David Berbel Franco
Pau Torrella Llauger

Medicina Interna
Itziar Arrieta Aldea
Julia Calvo Jiménez
Anna Esquerra 
Molas
Javier Marco 
Hernández
Álex Mayer Fuentes

Medicina Nuclear
Carlos Andrés Tapias 
Mesa

Medicina 
Preventiva i Salut 
Pública 
Blanca Borrás 
Bermejo
Mario Martín 
Sánchez
Ricardo Gabriel 
Zules Oña

Microbiologia i 
Parasitologia
Izaskun Alejo 
Cancho

Nefrologia
Maya Sánchez Baya

Neurocirurgia 
Alexandre de Vilalta 
Bufurull
Abel Ferrés Pijoan
Alberto Pérez 
Giraldo

Neurofisiologia 
Clínica
Eduard Portell 
Penades

Neurologia 
Bernat Bertran 
Recasens
Gerard Maya 
Casalprim

Obstetrícia i 
Ginecologia
Alicia Maldonado 
Jiménez
Marta Muniesa 
Aurrecoechea
Maria Pérez de Puig
Julia Roca Obradors

Oftalmologia
Jessica Botella 
Garcia
Anna Camos 
Carreras

Fernando Dolz 
Güerri
Jordi Izquierdo Serra
Ester Roquet 
Puigneró

Oncologia Mèdica
Alex Corbera Lloret
Juan Francisco Grau 
Bejar

Oncologia 
Radioteràpica
Joel Mases Rosines

Otorrinolaringologia
Maria Casasayas 
Plass
Isabel Granada 
Méndez
Marta Mesalles Ruiz
Anna Penella Prat

Pediatria
Roger Esmel 
Vilomara
Mónica Girona 
Alarcón
Xoan González Rioja
Mireia Mor Conejo

Pneumologia
Enric Roger Barbeta 
Viñas 
Isabel Blanco Vich
Almudena Felipe 
Montiel

Psiquiatria
Jairo Santiago 
García Eslava
Cristian Daniel Llach 
López
Teresa Sánchez 
Amaro
Gemma Sánchez 
Moncunill
Delfina Sylvestre 
Bossi

Radiodiagnòstic
Daniel Corominas 
Muñoz
Irene Espallargas 
Giménez
Carlos Pérez Serrano
Marina Planes 
Conangla

Reumatologia
Judit Lluch Pons

Urologia
Maria Fiol Riera 
Cintia López Molina
Asier Mercadé 
Sánchez
Adrià Piñero 
Zomeño

El Col·legi de Metges agraeix la col·laboració dels metges que han orientat 
els futurs MIR per escollir especialitat
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Dades de la Unitat d’Atenció al Col·legiat a 4 de juny de 2019.

Procedència (lloc de naixement)

Perfil del metge que comença la residència el 2019

Divisió per gènere nous col·legiats MIR

303518
TOTAL 

821

63,1 %
36,9 %

Especialitat i centre escollit

Especialitat triada Nombre  % Centre Nombre  %

Origen (Naixement) Num. %

BARCELONA 331 40,3
GIRONA 27 3,3
LLEIDA 27 3,3
TARRAGONA 25 3
TOTAL CATALUNYA 410 49,9
RESTA ESPANYA 256 31,2
RESTA EUROPA 24 2,9
AMÈRICA LLATINA 122 14,9
ALTRES 9 1,1
TOTAL 821 100

M
és de tres-cents metges resi-
dents van participar en l’ac-
te de benvinguda als nous 
col·legiats que va organitzar 
el Col·legi de Metges de Bar-

celona (CoMB) i la Secció de Metges MIR i 
Metges Joves. Aquest any s’han adjudicat 
862 places a la província de Barcelona i els 
nous residents es van incorporar entre el 
27 i 28 de maig als seus centres.

La vicesecretària del CoMB, Sònia Miravet, 
va explicar als joves metges el valor de la 
institució i el paper que tindrà en la seva 
carrera professional. El president de la Sec-
ció de Metges MIR i Metges Joves, Francesc 
Bas-Cutrina, va presentar els serveis del 
Col·legi i de la Secció Col·legial. Finalment 
el director clínic de Diagnòstic per la Imat-
ge de l’Hospital Vall d’Hebron, Manel Esco-
bar va ressaltar la necessitat d’humanitzar 

la professió. Escobar va exposar la seva ex-
periència en ser diagnosticat d’un càncer 
de pàncrees i viure de primera mà l’experi-
ència com a pacient. Això el va portar a ser 
un dels fundadors del Grup Janus (més in-
formació a la pàg. 15).

La jornada va finalitzar amb una festa i sor-
teig de regals per celebrar la nova etapa 
que s’obre per als nous metges residents.

Benvinguda als nous  
metges residents 

1 Hospital Universitari Vall d'Hebron 113 13,8

2 Hospital Clínic de Barcelona 72 8,8

3 Hospital Universitari de Bellvitge 70 8,5

4 Hospital Santa Creu i Sant Pau 65 7,9

5 UDM AFYC Barcelona Ciutat ICS 57 6,9

6 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 54 6,6

7 Parc de Salut Mar - Hospital del Mar 52 6,3

8 UDM AFYC Costa Ponent ICS 49 6

9 Corporació Sanitaria Parc Taulí 40 4,9

10 UDM AFYC Bcn-Metropolitana Nord ICS 32 3,9

11 Hospital Universitari Mútua de Terrassa 28 3,4

12 Altres 189 23

1 Medicina familiar i comunitària 206 25,1

2 Pediatria i àrees específiques 52 6,3

3 Anestesiologia i reanimació 52 6,3

4 Medicina interna 48 5,8

5 Psiquiatria 37 4,5

6 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 36 4,4

7 Obstetrícia i ginecologia 35 4,3

8 Cirurgia general i aparell digestiu 30 3,7

9 Radiodiagnòstic 27 3,3

10 Oftalmologia 24 2,9

11 Aparell digestiu 19 2,3

12 Altres 255 31,1
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A fons

Quin balanç fas del període  
de l’especialització?
Durant quatre anys fas diferents rotacions, de 
manera que aprens l’abordatge del pacient 
en els diferents àmbits i tens una visió global 
de les diferents maneres de treballar. He tin-
gut l’oportunitat de rotar en la gran majoria 
de serveis especialitzats i així obtenir els dife-
rents coneixements bàsics per adquirir segu-
retat. També hi ha moments difícils, com ara 
les guàrdies de l’hospital que, a causa de la 
pressió assistencial i de la gran complexitat 
dels pacients poden arribar a ser bastant 
complicades, però gràcies als companys resi-
dents es genera molt bon ambient, es com-

Medicina Familiar i Comunitària és l’especialitat que més places ha ofert en la convocatòria MIR 
de 2019. Quines expectatives tenen els metges quan arriben a la residència? Quin balanç en 
fan quan acaben? Hem preguntat a dos metges: Maria Siurana, que acaba de finalitzar l’R4, i 
Enric Ventura, que tot just ara comença el seu R1, per conèixer les seves perspectives.

Dos metges valoren  
l’inici i el final de la residència

Maria Siurana, finalitza la residencia de Medicina Familiar  
i Comunitària al CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat

parteixen coneixements dels més grans als 
més joves. Valoro l’etapa de resident com 
una de les millors de la meva vida, creixes 
professionalment i personalment.

Com valores la figura del tutor MIR? 
És una part fonamental en la formació del re-
sident. El tutor, a més de transmetre els seus 
coneixements mèdics i la seva manera de 
gestionar la consulta, serveix com a guia, 
d’acompanyament i fins i tot es converteix en 
més que un tutor/assessor per la gran com-
plicitat que s’arriba a crear després de passar 
hores i hores de consulta. Tenir un bon tutor 
és clau en la nostra formació. 

Com veus el teu futur professional? 
Tenim un gran ventall de possibilitats a les 
quals dedicar-nos un cop acabem (metge de 
família, urgències CUAP, hospital, PADES...). 
Hem tingut molta sort d’acabar en aquesta 
època en la qual es requereixen molts fa-
cultatius. Personalment tinc l’oportunitat 
de continuar formant-me al mateix CAP on 
he fet la residència.

Enric Ventura, ha fet l’examen MIR aquest any i ha escollit  
per fer la residència l’especialitat de Medicina Familiar  
i Comunitària

Com vas fer la tria 
d’especialitat i 
d’hospital?
No va ser fins a l’últim 
semestre de sisè de 
carrera, durant les 
pràctiques al CAP, 

que vaig plantejar-me fer l’especialitat. 
Vaig gaudir molt de les pràctiques i em 
vaig adonar que el concepte de salut va 
més enllà del de malaltia i que el pacient és 
més que un conjunt de símptomes. Estic 

més prevalents, però ens queda molt per 
aprendre. Durant aquests quatre anys que 
venen espero impregnar-me de la manera 
de fer dels meus tutors i, alhora, aprendre 
dels pacients. Segur que hauré de continuar 
estudiant, però tinc el convenciment que 
serà d’una manera ben diferent a com ha es-
tat fins ara. També afronto aquesta nova eta-
pa amb la il·lusió de poder ajudar altres per-
sones. 

 Què t’agradaria trobar al Col·legi?
Espero que sigui un espai de trobada amb 
residents de totes les especialitats, on pu-
guem compartir inquietuds en aquesta 
nova etapa que comencem i hi trobem el 
suport que necessitem en cada moment. 

decidit a entendre la medicina i les perso-
nes amb un enfocament biopsicosocial. 
Vaig parlar amb metges i metgesses de fa-
mília i residents perquè m’expliquessin la 
seva trajectòria professional i si n’estaven 
satisfets. Vaig trobar persones encantades 
amb la seva professió i que recomanaven 
aquesta tria al cent per cent. 
 
Què esperes de la residència?
Sortim del grau de Medicina i del MIR amb 
un cert coneixement teòric de les malalties 



24è Fòrum d’Inversió 
Healthcare
Amb l’objectiu d’apropar emprenedors i 
inversors del sector sanitari es va celebrar 
el passat abril, la 24a edició del Fòrum 
d’Inversió Healtcare Barcelona, on 10 
emprenedors van presentar els seus 
projectes de biotecnologia, dispositius 
mèdics, serveis sanitaris i tecnologies de 
la informació relacionades amb la salut.

En l’acte coorganitzat pel Col·legi de 
Metges de Barcelona, Grup Med, 
Barcelona Activa-Ajuntament de 
Barcelona, ESADE-BAN i Biocat, van 
presentar projectes les següents 
companyies:

La col·laboració entre 
els professionals 
sanitaris i els enginyers
En els darrers anys, els avenços biomèdics 
han estat espectaculars i aquestes 
innovacions continuaran accelerant 
l’arribada de nous dispositius, diagnòstics i 
equips mèdics gràcies a les noves 
tecnologies, però sobretot, el treball i 
l’estreta col·laboració entre els professionals 
sanitaris i els enginyers. Aquesta col·labora-
ció es dona en els centres de recerca, 
hospitals, empreses i start-ups del sector.

Per tal de compartir experiències amb 
professionals de la salut i de l’enginyeria 
que han creat start-ups d’èxit i alt valor 
econòmic i social, es va celebrar el I Fòrum 
Startups Biomèdiques, organitzat 
conjuntament pel Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona (ENGINYERS BCN) i el Col·legi de 
Metges de Barcelona (CoMB), amb la 
col·laboració i participació de Barcelona 
Activa.

A l’acte van participar el vicepresident 
del CoMB, Jaume Sellarès; el degà 
d’ENGINYERS BCN, Miquel Darnés, i el 
director operatiu de Serveis a les Empreses 
de Barcelona Activa, Jaume Baró.

Seminari sobre els 
errors mèdics 
Especialistes de diversos hospitals i 
centres sanitaris van participar, 
conjuntament amb experts en bioètica, 
en un seminari sobre errors mèdics 
organitzat pel Col·legi de Metges de 
Barcelona i celebrat en diverses sessions al 
llarg dels mesos d’abril, maig i juny.

En el seminari presentat per Miquel 
Bruguera, expresident del CoMB, es va 
plantejar una qüestió a debatre en cada 
sessió. A la primera sessió, moderada pel 
membre del Comitè de Bioètica de 
Catalunya, Màrius Morlans, es va tractar si 
s’han de notificar tots els errors. A la segona 
sessió, moderada pel metge emèrit de la 
Unitat d’Epidemiologia del Servei de 
Cardiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, 
Gaietà Permanyer, es va debatre sobre com 
aprendre dels errors. La tercera sessió 
moderada pel vocal del Consell Assessor de 
Salut Pública i del Comitè de Bioètica de 
Catalunya, Andreu Segura, es va centrar en 
si s’han de comunicar els errors al malalt i 
demanar perdó. En la cloenda del seminari 
va participar la vocal de la Junta de Govern 
del CoMB, Mireia Puig.

Activitat col·legial

Salut digital Capital 
sol·licitat

ELEM biotech € 2 M

Dispositius i equips mèdics

InBrain Neuroelectronics € 500 K

MiWendo € 1.6 M

Indicate Solutions € 800 K

Innitius € 1.8 M

Mimetis Biomaterials € 1.2 M

Icaria Medical € 350 K

Biotecnologia

Oxolife € 8.1 M

InnoUp Farma € 500 K

Àvida Biotech € 200 K
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Conveni amb el CAC 
per protegir la salut 
dels ciutadans
Vetllar per un tractament informatiu i 
publicitari correcte dels productes sanitaris 
i dels serveis que ofereixen els professionals 
de la salut, així com per combatre la 
desinformació en línia d’aspectes 
relacionats amb la salut, és l’objecte del 
conveni signat pel Consell de Col·legis de 
metges de Catalunya (CCMC) conjuntament 
amb els col·legis de metges de Barcelona 
(CoMB), de Girona (COMG), de Tarragona 
(COMT) i de Lleida (COMLL), amb el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

El conveni també té com a objectius 
promoure estudis sobre els efectes de la 
publicitat de jocs d’atzar i d’apostes en línia, 
així com elaborar materials educatius per a 
la prevenció de les addiccions als jocs i les 
apostes i als videojocs, i dels trastorns 
alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia 
nervioses. També s’elaboraran materials 
educatius i de prevenció.

Protegits 
col·lectivament: 
#LesVacunesFuncionen
La Setmana Mundial de la Immunització es 
va celebrar del 24 al 30 d’abril, amb 
l’objectiu de posar de manifest les accions 
necessàries per garantir que tothom estigui 
protegit enfront de les malalties que es 
poden prevenir mitjançant la vacunació al 
llarg de tota la vida. Alhora, també vol servir 
per fer un reconeixement públic a tots els 
pares i mares que decideixen vacunar als 
seus fills, als professionals sanitaris, als 
investigadors i a tots els membres de la 
societat que contribueixen a garantir la 
protecció gràcies a les vacunes.

Amb aquest motiu, el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)  
va emetre un comunicat en el qual 
donava el seu ple suport a la Setmana 
Mundial de la Immunització 2019 i va 
manifestar el seu compromís per afrontar 
l’amenaça que suposa la reticència a la 
vacunació. 

Curs d’actualització  
en Clínica Forense 
El Col·legi de Metges de Barcelona va acollir, 
el passat abril, el curs “Actualització en 
Clínica Forense. Valoració pericial de la praxi 
médica”. Curs organitzat pel Ministerio de 
Justicia i el Centro de Estudios Jurídicos i en 
el qual va participar la Càtedra de 
Responsabilitat Professional Mèdica i 
Medicina Legal de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El curs va comptar amb la 
col·laboració del Grup Med. 

Formar-se i treballar  
a Anglaterra? 
El Servei d’Ocupació i la Secció Col·legial de 
Metges MIR i Metges Joves van organitzar 
una sessió informativa sobre els interrogats 
que s’obren davant la possibilitat del Brexit i 
l’eventual sortida de la Gran Bretanya de la 
Unió Europea i com aquesta pot afectar els 
metges que volen formar-se o treballar a 
Anglaterra.

La sessió va anar a càrrec de la metgessa 
especialista en Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia, màster en Medicina 
d’Emergències i fellowship en cirurgia de 
pelvis i fractures complexes, Alina Ortega.

Activitat col·legial
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El CoMB als mitjans

ANÀLISI DE LES ‘FAKE NEWS’
La campanya “Salut sense trampes” es 
va difondre públicament el 5 d’abril 
juntament amb la celebració de la 
jornada “Com combatre les fake news 
de salut a la xarxa?”. La notícia va ser 
present a les televisions TV3, TVE a 
Catalunya, Betevé i Euskal Telebista; 
les emissores RAC1 i Cadena SER; els 
diaris La Vanguardia, Ara, El Punt Avui, 
El Mundo, La Razón, La Mañana i Diari 
de Tarragona; les publicacions 
sanitàries DiarioMédico.com, 
Eldiaridelasanitat.cat, SieteDíasMédicos.
com, i les publicacions electròniques 
ElPeriódico.com i Vilaweb.cat, entre 
d’altres.   

DEFENSA DE  
LES VACUNES
El Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya va fer una declaració amb 
motiu de la Setmana Mundial de la 
Immunització, que es va celebrar del 24 
al 30 d’abril. La informació va sortir 
publicada als diaris La Vanguardia, Diari 
de Girona i Diari de Terrassa, entre 
d’altres. D’altra banda, l’epidèmia de 
xarampió que s’ha viscut als EUA i 
Europa, així com la importància de la 
prevenció de malalties com la 
meningitis o el VPH, han propiciat 
declaracions d’Antoni Trilla i Magda 
Campins a mitjans com EFE, Europa 
Press, La Vanguardia, Ara, El Punt Avui, 
ABC, ElMédicoInteractivo.com, 
RedacciónMédica.com i Betevé.cat, 
entre d’altres. 

ELS REPTES DE FUTUR  
DE LES METGESSES
El març, Elvira Bisbe, vicepresidenta del 
CoMB, va escriure una tribuna d’opinió al 
diari Ara on descrivia la situació i els reptes 
de futur de les metgesses.
El 16 de maig va tenir lloc la presentació de 
l’associació Metgesses de Catalunya. Van 
recollir la notícia les emissores Catalunya 
Ràdio, RAC1 i Cadena SER; les agències EFE 
i Agència Catalana de Notícies; els diaris La 
Vanguardia, Ara, La Razón, El Periódico de 
Catalunya i El Punt Avui; les publicacions 
especialitzades DiarioMédico.com, 
RedacciónMédica.com, ActaSanitaria.com, 
Eldiaridelasanitat.cat i SieteDíasMédicos.
com, i les publicacions electròniques 
Vilaweb.cat, CrónicaGlobal.es i ElNacional.
cat entre d’altres. 

ACTES DE  
LES JUNTES COMARCALS
Diversos actes organitzats per les Juntes 
comarcals del CoMB, com ara 
l’organització del primer “Cinefòrum en 
medicina” a Terrassa, l’Acte a la Professió 
Mèdica al Garraf i l’Acte de la Professió 
Mèdica al Vallès Oriental, la Jornada 
d’Atenció Primària al món rural a Berga, la 
presentació dels treballs dels residents als 
Premis Sanitat Osona o l’homenatge a Pere 
Tarrés i la presentació del llibre Ensenya’m 
la llengua a Manresa han estat reflectits a 
mitjans de comunicació com Diari de 
Terrassa, Regió 7, CanalBlau.cat. 

EUTANÀSIA  
I CURES PAL·LIATIVES
El president del CoMB va reclamar obrir el 
debat sobre la despenalització de 
l’eutanàsia i allunyar-lo de la campanya 
electoral, en declaracions fetes l’11 d’abril a 
RAC1 i recollides per EFE, Europa Press,  
La Vanguardia o Vilaweb, entre d’altres 
mitjans. Sobre aquest mateix tema, Josep 
Terés, president de la Comissió de 
Deontologia del CoMB, va participar el  
24 d’abril en una tertúlia al programa  
“El matí de Barcelona”, de Betevé Ràdio.

ACTUALITAT SANITÀRIA
La revista La República va publicar el 
passat 6 d’abril una entrevista a Jaume 
Padrós en la qual s’abordaven diversos 
temes d’actualitat del sector sanitari a 
Catalunya. D’altra banda, Jaume Sellarès va 
participar, el dia 21 de març, en una tertúlia 
al programa “Els matins” de TV3 sobre les 
dificultats d’accedir als estudis de Medicina 
a Catalunya.

12 de maig de 2019 – “30 minuts” de TV3

Campanya contra la informació poc fiable 

Per tal de contribuir a la disminu-
ció de l’impacte de les notícies fal-
ses sobre salut, el Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona ha llançat 
una campanya online que demana 
als ciutadans que siguin crítics 
amb la informació que consumei-
xen a través d’internet.  

Amb el lema Salut sense tram-
pes, l’associació ha fet públic un ví-
deo en què diversos metges i per-
sonalitats conegudes de l’àmbit de 
l’esport, la comunicació i la cultu-
ra recorden als ciutadans la neces-
sitat d’aplicar el sentit comú i el 

pensament crític a l’hora de selec-
cionar els continguts de salut que 
es consumeixen. Entre les cares 
populars que apareixen al vídeo 
destaquen els esportistes Gerard 
Piqué, Ona Carbonell i Àlex Cor-
retja; els comunicadors Gemma 
Nierga i El Gran Wyoming, i l’ac-
triu Aina Clotet.  

La campanya assenyala que cal 
desconfiar de les promeses de cu-
ració miraculoses sense evidència 
científica i consultar un professio-
nal sanitari abans de prendre qual-
sevol decisió important. 

milions de visites, mentre que els 
canals o els recursos audiovisuals 
d’institucions científicament reco-
negudes com l’MD Anderson Can-
cer Center dels Estats Units tenen 
un impacte molt menor. De fet, el 
Col·legi de Metges de Barcelona i el 
Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC) ja van alertar a l’octubre que 
un 74% dels 50 vídeos sobre càncer 
que apareixien posicionats en els 
primers llocs de YouTube conteni-
en desinformació i que la majoria 
eren contraris als tractaments de 
quimioteràpia. 

Els metges demanen als mitjans 
més duresa contra les ‘fake news’ 
Alerten que guiar-se per notícies sense fonament científic posa en risc vides 

Per evitar l’extensió de les fake 
news, els metges aposten per millo-
rar la comunicació amb els pacients, 
però també demanen suport dels 
mitjans de comunicació, als quals 
exigeixen que treballin la informa-
ció de forma curosa, tenint en 
compte criteris científics i sense do-
nar peixet a titulars pescaclics.  

Assessorament científic 

Durant la jornada, una de les pre-
guntes que més es repeteixen és si 
els mitjans de comunicació han de 
donar cobertura als debats que es

generen a les xarxes, com el movi-
ment antivacunes, i, en cas afirma-
tiu, com ho han de fer. “Tenim la 
responsabilitat de donar veu a totes 
les parts, però no de forma acrítica”, 
assegura Valentina Raffio, periodis-
ta especialitzada en ciència d’El Pe-
riódico, que remarca que en qualse-
vol cas els mitjans han de prendre 
partit per l’evidència científica i 
aportar sempre un context que dei-
xi clar que segons quines teories no 
compten amb el suport de la comu-
nitat científica. “Estem jugant amb 
la salut de les persones, i això és una 
línia vermella que no podem tras-
passar”, diu.  

En la mateixa línia s’expressa 
Àlex Gutiérrez, cap de Mèdia de 
l’ARA, que aposta perquè els mit-
jans marquin una posició clara pel 
que fa als temes científics tenint el 
suport d’un comitè que ajudi a fixar 
un criteri. “Els periodistes de cièn-
cia haurien d’assumir una funció 
evangelitzadora per establir que hi 
ha una sèrie de coses que són indis-
cutibles i no opinables, perquè són 
factuals”, remarca.  

Per a Carlos Mateos, coordina-
dor de la web #Saludsinbulos, la 
gran amenaça són els portals d’in-
ternet sense un origen clar. “Els 
mitjans de comunicació han perdut 
força davant d’aquestes pàgines”, 
assegura el periodista, que es dedi-
ca a detectar les mentides sobre sa-
lut que es propaguen a través de les 
xarxes. Ell és del parer que una re-
gulació ad hoc pot ser d’utilitat, i per 
això ha començat a negociar amb les 
empreses tecnològiques perquè es 
marquin d’alguna manera les infor-
macions falses. Una iniciativa, però, 
que segons els ponents pot tenir po-
ca efectivitat si abans no es treballa 
per una educació mediàtica.e 

“Si els pacients són a les xarxes, pot-
ser nosaltres també hi hauríem de 
ser”, reflexiona la pediatra Amalia 
Arce, doctora de la Fundació Hos-
pital de Nens. Ho fa en el marc de la 
jornada organitzada dijous pel 
Col·legi Oficial de Metges de Barce-
lona sobre les fake news en l’àmbit 
sanitari, un fenomen molt estès que, 
com recorden els diferents partici-
pants, pot arribar a afectar les deci-
sions que les persones prenen sobre 
la seva salut. Per això, Arce creu que 
els metges han de perdre la por i ser 
presents a les xarxes per donar als 
ciutadans una informació fiable de 
forma proactiva. “L’autoritat ens 
l’hem de guanyar”, assegura, mentre 
indica que la reverència amb la qual 
es mirava antigament la bata blan-
ca ha desaparegut.  

Els metges són conscients que 
molts dels seus pacients recorren a 
internet i a les xarxes socials per 
buscar informació sobre salut, so-
vint sense tenir en compte si la font 
que trien és fiable o no. Vídeos de 
YouTube amb títols cridaners que 
vinculen les vacunes amb l’autisme 
o que parlen sobre tractaments mi-
raculosos contra el càncer tenen

BARCELONA
ALEJANDRA PALÉS 

La comunicació científica veu amb preocupació l’augment d’informacions falses sobre salut. COMB 

Internet  
Molts 
pacients 
recorren a 
la xarxa per 
buscar 
solucions 

Rigor 
Els metges 
reclamen que 
es doni 
prioritat a 
l’evidència 
científica 

6 d’abril de 2019 - Ara

CONTRA LES 
PSEUDOTERÀPIES
El programa “30 minuts”, de TV3, va  
emetre el passat 12 de maig el reportatge 
“Curar-se en salut”, que analitzava diverses 
teràpies alternatives i pràctiques 
pseudocientífiques i que comptava amb 
declaracions de Gustavo Tolchinsky, 
secretari del Col·legi de Metges de 
Barcelona. 



La Junta informa

E
El passat mes de març va tenir  
lloc la primera Assemblea de 
Compromissaris de 2019. El 
president del Col·legi, Jaume 
Padrós, va exposar en el seu informe 

de presidència les principals activitats dutes 
a terme el primer trimestre de l’any:  les 
propostes de commemoració del 125è 
aniversari de la institució; la constitució del 
Grup Janus (iniciativa impulsada per 
professionals de la salut que volen aportar 
la seva experiència com a pacients per 
promoure la reflexió i fer recomanacions 
concretes a l’Administració sanitària) i el 
desacord de la Junta de Govern en relació 
amb la resolució adoptada pel Tribunal de 
l’Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO). Sobre aquest punt la Junta 
considera que el Col·legi mai no ha dut a 
terme cap acció ni ha posat en marxa cap 
activitat amb la voluntat de restringir la 
competència. Ans al contrari, aquesta 
institució té una trajectòria d’actuacions i 
posicionaments a favor i en defensa de la 
lliure competència al sector sanitari). Així 
mateix, Padrós va donar la paraula a la 
vicepresidenta, Elvira Bisbe, qui va detallar 
la darrera reunió del grup de treball sobre la 
conciliació de la vida professional i personal 
pel que fa al desplegament de les propostes 
de mesures concretes que s’inclouen en un 
pla d’acció en aquest àmbit.

Memòria de Secretaria: balanç  
de les principals accions
El secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, 
va presentar la Memòria de Secretaria del 

L’Assemblea de Compromissaris  
aprova els comptes col·legials

2018, un recorregut per les activitats amb 
més impuls dutes a terme pel que fa al 
suport i ajuda al col·legiat (Servei 
d’Ocupació, Assessoria Jurídica, 
Responsabilitat Civil Professional, Fundació 
Galatea, Programa de Protecció Social); el 
control de la praxi (expedients, queixes i 
reclamacions); la participació del Col·legi 
(sessions de la Unitat de Participació, 
activitats comarcals, actes del Col·legi, 
cooperació), i la comunicació (documents 
de posició, publicacions, aparicions als 
mitjans de comunicació, acreditacions de 
Web Mèdic Acreditat, etc.).

Liquidació de l’exercici 2018
Per finalitzar la sessió, el tresorer del 
Col·legi, Lluís Esteve, va presentar el 
balanç i la liquidació pressupostària del 
2018. Aquests estats comptables es van 
auditar de manera externa i es van 
aprovar en aquesta Assemblea.

El pressupost de 2018 aborda els eixos 
prioritaris que marquen l’activitat col·legial: 
d’una banda, l’accent social, en què destaca 
el programa PAIMM i el Programa de 
Protecció Social (PPS), identificatius de la 
voluntat de la institució de fer un 
pressupost més social i solidari, i de l’altra, 
potenciar l’activitat col·legial, la participació 
i la proximitat de la institució al metge. 

Les fonts d’ingressos del CoMB 
provenen fonamentalment de les quotes 
col·legials, de les activitats del Centre 
d’Estudis Col·legial, de l’aportació del 
Grup Med al CoMB i de la repercussió de 
les despeses comunitàries de l’edifici 

col·legial i de l’alliberament dels fons del 
litigi amb la Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social de Médicos 
Príncipe de Asturias (OMC). 

El pressupost de 2018 s’ha aplicat en 
quatre grans partides:
•  Despesa social (27 %): el Programa de 

Protecció Social i el PAIMM, projectes ja 
consolidats, orientats a la salut i al 
benestar dels col·legiats.

•  Massa salarial (40 %): retribuir el personal 
laboral i els professionals que col·laboren 
amb el Col·legi.

•  Impostos i comissions (10 %): quotes 
OMC, impostos i comissions dels 
certificats.

•  Altres (23 %): treballs externs, 
arrendaments i cànons, subministraments 
i altres serveis, relacions institucionals per 
tal d’afavorir la participació dels col·legiats 
i la proximitat del Col·legi en l’exercici 
professional, assessorament en el projecte 
de l’Institut de Formació Mèdica i 
Lideratge, i per projectes tecnològics. 

El balanç del Col·legi mostra una 
situació sòlida i sanejada que és reflex de 
la seva solvència econòmica. Es disposa 
d’un fons de maniobra positiu que permet 
l’autofinançament i no es tenen deutes 
amb cap entitat financera, cosa que 
atorga al CoMB la independència 
d’actuació. 
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El catedràtic Borja de Riquer  
destaca el compromís cívic  
i la implicació social dels metges

125 anys del CoMB

Alba Vergés. Borja de Riquer. Jaume Padrós.

D
ins dels diferents actes amb 
què al llarg d’aquest any el Col·
legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) està commemorant el 
seu 125è aniversari, el passat 

27 de juny va tenir lloc a la seu del Col·legi 
un dels esdeveniments centrals d’aquesta 
celebració, el qual va comptar, com a con-
vidat d’excepció, amb el catedràtic emèrit 
d’Història Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), Borja de 
Riquer i Permanyer. Entre d’altres perso-
nalitats del món sanitari i de la política, van 
assistir a l’acte el President José Montilla i 
la consellera de Salut, Alba Vergés; així com 
els exconsellers Ramon Espasa, Xavier Tri-
as, Xavier Pomés, Marina Geli, Meritxell 
Borràs i Joaquim Llena, els quatre primers, 
titulars de Salut en diferents governs de la 
Generalitat. Més de 150 persones van com-
partir aquesta celebració amb el Col·legi.

Els metges a finals del segle xix
L’historiador De Riquer va pronunciar la 
conferència “Els metges dins de la societat 
catalana contemporània”, al llarg de la qual 
va glossar el paper que van jugar els met-
ges a la societat de finals del segle xix i prin-

cipis del xx, un moment de grans i trans-
cendentals canvis socials a Catalunya i, 
especialment, a la ciutat de Barcelona. Si 
alguna cosa va deixar ben palesa la inter-
venció de Borja de Riquer és que, més enllà 
del desenvolupament i la modernització 
professional que van protagonitzar els 
metges de l’època, el col·lectiu va destacar 
pel seu compromís cívic i polític i per la 
seva implicació social.
 
Són els anys d’irrupció del catalanisme, de 
recuperació del republicanisme i de cons-
trucció del sindicalisme obrer, anys durant 
els quals molts metges destaquen per la 
seva actitud compromesa, tant amb 
l’avenç i modernització de la medicina i 
dels seus estudis, com amb el progrés del 
país i les millores socials. Aquesta actitud 
va ser cabdal per a la creació, l’any 1894, 
del Col·legi de Metges de Barcelona, insti-
tució que materialitza la voluntat d’una 
identitat i reafirmació professional i la ne-
cessitat de defensar uns interessos comuns 
i de vetllar per la salut dels ciutadans. Una 
generació de metges voluntarista (entre 
els quals trobem Jaume Ferran i Clua, Jau-
me Queraltó, Joan Giné i Partagàs, Jaume 

Pi i Sunyer, Josep Antoni Barraquer, etc.) va 
liderar totes aquestes transformacions.

Debat sobre els reptes de la professió
Després de la lliçó magistral de Borja de Ri-
quer, la vicepresidenta del CoMB, Elvira 
Bisbe, va transportar l’auditori des de fi-
nals del segle xix al moment actual, tot pre-
sentant el debat “Els metges i els reptes del 
segle xxi”. En aquesta taula rodona, tres 
metges de diferents especialitats van oferir 
una breu, però molt precisa, aproximació a 
nou dels grans reptes als quals han i hau-
ran de fer front els professionals en els pro-
pers anys. “Hi ha moltíssims reptes, però 
hem hagut d’acotar-los una mica”, va preci-
sar Bisbe.

El cap del departament de Cirurgia Gene-
ral i Digestiva de l’Hospital Universitari 
Parc Taulí, Salvador Navarro, va analitzar 
les noves necessitats de formació, la col·la-
boració amb noves disciplines i professi-
ons, com la bioinformàtica, bioenginyeria, 
etc.; i el repte de com aconseguir l’equitat 
de resultats a tot el territori i assegurar, al-
hora, la retenció del talent als centres sani-
taris.
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Sala d’actes durant la celebració. 

Elvira Bisbe, Mònica Povedano, Carles Blay i Salvador Navarro. Xavier Pomés, Xavier Trias i José Montilla.

Conferència completa  
de Borja de Riquer a:
www.comb.cat

Per la seva banda, el metge de família de 
l’ABS Santa Eugènia de Berga i professor de 
la Universitat de Vic, Carles Blay, va abor-
dar els reptes de l’envelliment i la cronici-
tat, la convivència dels valors tradicionals 
de la professió amb d’altres d’emergents, i 
el canvi que aquests nous valors i els nous 
coneixements comportaran a la pràctica 
mèdica.

A l’últim, els tres reptes que va analitzar la 
cap de secció del Servei de Neurologia de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge i coordi-
nadora de la Unitat Funcional Motoneuro-
na, Mònica Povedano, van ser el nou rol i 
l’empoderament del pacient, la feminitza-
ció de la professió i les noves maneres de 
fer assistència.

Els professionals han mantingut  
la qualitat
Durant la seva intervenció, el president del 
CoMB, Jaume Padrós, va traslladar dos 
missatges clars. D’una banda, que la “histò-
ria de la professió mèdica en aquests 125 
anys ha estat una història d’èxit” que es ma-
terialitza amb un Col·legi que ha arribat al 
present com “una institució sòlida, dinàmi-
ca, democràtica i oberta a la societat”. D’al-
tra banda, Padrós va plantejar el repte i la 
dificultat que pot suposar en un futur im-
mediat, i en un context de precarietat labo-
ral, la transferència dels valors de la profes-
sió a les generacions més joves. “Amb 
precarietat laboral no podem escriure un 
futur amb esperança”, va concloure Padrós, 
després de recordar que, al llarg dels anys 

de crisi econòmica, la qualitat del sistema 
sanitari l’han mantinguda els professionals 
amb el seu compromís i de reclamar que ja 
és hora de rebre’n alguna compensació.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va 
cloure l’acte, tot reconeixent el compromís 
dels professionals amb el sistema durant 
els darrers anys i, especialment, durant els 
més durs de la crisi. Vergés va recordar que 
el seu equip està compromès amb donar 
veu als professionals i fer-los partícips de 
les transformacions i millores que necessi-
ta el sistema. 
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“Per greu que ens sembli 
un delicte, tothom té el 
dret de ser ajudat” 

Roser Garcia Guasch,  
metgessa i voluntària del programa CerclesCat d’integració social  
amb delinqüents sexuals

R
oser Garcia Guasch dedica part del 
seu temps al voluntariat penitencia-
ri. Forma part dels Cercles de Suport 
i Responsabilitat – CerclesCat, un 
programa d’integració social que 

treballa específicament amb delinqüents se-
xuals que es troben en el moment previ a la 
llibertat definitiva. Els voluntaris treballen as-
sessorats per professionals i observen i acom-
panyen els presos (considerats els membres 
centrals dels Cercles) per facilitar-los la rein-
serció social i prevenir la reincidència.

Què és el programa CerclesCat?
CerclesCat té dos principis bàsics: “No més 
víctimes” i “No secrets”. Aquesta és la base 
del seu funcionament. Ha d’haver-hi una re-
lació de confiança entre el membre central i 
els voluntaris i voluntàries, i també entre 
tots nosaltres. Es crea un vincle amb el re-
clús i s’estableix una relació emocional que 
el fa sentir segur perquè veu que hi ha gent 
que se’n preocupa. Intentem ajudar-los a 
recuperar aficions que tenien o a trobar co-
ses que els puguin interessar.

Com accedeixen els presos al programa?
Els equips de tractaments dels centres peni-
tenciaris escullen i proposen alguns presos 
determinats. La participació és voluntària. 
Evidentment, han de tenir voluntat de can-
vi. Un dels requisits és haver fet el programa 
SAC (Programa de tractament psicològic 
per al control de l’agressió sexual), un curs 
específic per a delictes sexuals que es fa din-
tre del sistema penitenciari.

Què aporta CercleCat a la societat?
Aquest programa aporta molta tranquil·litat 
a la societat. CercleCat treballa el “no més 

víctimes” i aquest és el seu objectiu princi-
pal, a banda d’ajudar-los a reinserir-se a la 
societat. Si la persona se sent segura i ac-
ceptada, el risc de reincidència és menor. 

Com funcionen els Cercles?
Comencem per crear un vincle amb el 
membre central. El dia que ens coneixem, o 
durant les primeres sessions, ell ens ha d’ex-
plicar el delicte. Això ens dona peu a dir-li 
que rebutgem el que ha fet, però que no el 
rebutgem a ell com a persona. Aquest és, 
potser, el punt d’inflexió a través del qual 
nosaltres establim aquest vincle. Hi ha un 
Cercle inicial, que som nosaltres amb el 
membre central a dins. La coordinació i tota 
la xarxa exterior (Justícia, serveis socials, 
l’equip de tractament de l’interior del centre 
penitenciari) fa d’embolcall. Les etapes van 
evolucionant. Un cop surten en llibertat de-
finitiva o en tercer grau, els acompanyem. 
Quan el Cercle ja arriba al final, el membre 
central escull entre els voluntaris un mentor 
que el seguirà i acompanyarà durant sis me-
sos més. Jo vaig ser mentora del primer Cer-
cle on vaig participar i ara estic en un segon.

Quins són els requisits per ser voluntari?
Cal ser major d’edat, tenir-ne ganes i t’has 
d’haver format. S’ha de fer un curs específic 
de CerclesCat i t’has de comprometre a de-
dicar-hi certes hores a la setmana. El temps 
de durada de l’acompanyament acostuma a 
ser un any o un any i mig, però depèn de 
com evoluciona cada Cercle.

Què en treus d’aquesta experiència?
He vist uns grans professionals que formen 
els equips de tractament i treballen amb 
molta il·lusió. Això em feia pensar en la nos-

tra situació [la dels metges]. Com els metges 
que treballàvem en condicions precàries, 
amb un mal sou i condicions molt difícils, i 
així i tot aguantàvem la medicina pública. 
Som els professionals els que hem aguantat 
les estructures sanitàries. A les presons, hi 
veig una cosa semblant. També he après 
que a la nostra societat hi ha molta gent vul-
nerable, amb risc d’exclusió social. He après 
que, per greu que ens sembli el delicte que 
ha comés una persona, té tot el dret de ser 
ajudat i rehabilitat dintre la societat.

Com influeix al programa la teva 
experiència com a metge?
Els metges som un bon perfil per partici-
par-hi com a voluntaris. A banda de la ma-
duresa mental, també hi ha d’haver un cert 
equilibri emocional. Els metges estem molt 
acostumats a tractar amb desvalguts, amb 
gent desprotegida… Hem viscut moltes si-
tuacions límit amb gent que viu en risc d’ex-
clusió social. Encoratjo tots els metges, so-
bretot els que ja s’han jubilat, que dediquin 
unes hores a fer aquest tipus d’acompanya-
ment. Els servirà a ells [els reclusos], a la so-
cietat en general i també a nosaltres matei-
xos, perquè ens enriqueix moltíssim. 

Entrevista completa a: 
www.blogcomb.cat 



Entrevista completa a: 
www.blogcomb.cat 

Bona praxi
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L’assistència a classe és un deure dels alum-
nes pel qual han de vetllar mestres i profes-
sors, pares, tutors legals i ells mateixos.

Les consultes d’Atenció Primària (Medici-
na Familiar i Comunitària i Pediatria) es veuen 
molt sovint sobrecarregades per demandes 
a les quals no correspon al metge donar res-
posta: unes de les més freqüents són els jus-
tificants mèdics per acreditar davant del cen-
tre educatiu el motiu de l’absència del menor.

La responsabilitat de la justificació  
de les absències escolars
Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) sobre el paper  
principal dels pares i residual dels metges en la justificació de les absències escolars.

Document complet  
a www.comb.cat

Les absències han de ser degudament 
documentades i conegudes, tant pels mes-
tres i professors, com pels pares o tutors 
legals. Han de ser justificades pels pares o 
tutors legals de la manera que les autori-
tats educatives estableixin, incloses les ab-
sències que són causades per malaltia o 
indisposició dels alumnes.

Molts pares i mares, a suggeriment dels 
docents o per iniciativa pròpia, van a la 

consulta sol·licitant un informe mèdic que 
justifiqui la falta a classe en una data deter-
minada o la incompareixença a activitats 
extraescolars per ma laltia.

Si de la malaltia se’n deriva una atenció 
mèdica, sempre que ho demanin els pares o 
tutors legals, s’ha de lliurar el corresponent 
informe clínic, però cal tenir present que 
aquest no es pot convertir en obligatori per 
justificar l’absència dels menors a l’escola. 

Montserrat Esquerda presidirà la nova  
Comissió de Deontologia del CCMC

La Comissió està integrada pels presidents 
de les comissions homònimes dels quatre 
col·legis (Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida). La nova comissió serà presidida per 
Montserrat Esquerda, del Col·legi de Met-
ges de Lleida. Esquerda és metgessa espe-
cialista en Pediatria a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de les Terres de Lleida i directora 
general de l’Institut Borja de Bioètica (Uni-
versitat Ramon Llull).

Esquerda va declarar que “en aquest en-
torn més complex, amb multiplicitat d’opci-
ons mèdiques però també de diversitat de 
valors socials, parar i pensar ha passat de ser 
un luxe a ser una necessitat. La deontologia, 
l’ètica mèdica o la bioètica, altament relacio-
nades i cadascuna amb el seu accent, po-
den ajudar en aquest exercici continu de 
mantenir els valors, el carisma i la professió 
mèdica, sumant una mirada reflexiva”.

El CCMC va considerar oportú crear 
aquesta comissió com a òrgan tècnic, asses-

El plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va aprovar la creació  
d’aquest òrgan tècnic, assessor i consultor.

sor i consultor del seu plenari davant la ne-
cessitat creixent d’abordar i donar resposta 
als reptes bioètics i deontològics que contí-
nuament es plantegen en l’evolució de 
l’exercici de la medicina, derivats de canvis 
socials, demogràfics, culturals, científics i 
tecnològics que es produeixen cada cop 
amb més rapidesa a tot el món. Una de les 
seves funcions principals serà la d’impulsar 
les actualitzacions del Codi de Deontologia.

De manera paral·lela, els quatre col·legis 
catalans mantenen les seves pròpies comis-
sions de deontologia, que, precisament a 
través de la nova comissió, disposaran d’un 
espai per compartir informació i coneixe-
ments, per uniformar criteris i per coordinar 
accions i posicionaments.

La resta de membres de la Comissió de 
Deontologia del CCMC són Josep Terés, del 
Col·legi de Barcelona, Antoni Labad, del Col-
legi de Tarragona, i Núria Masnou, del Col·le-
gi de Girona. 

Montserrat Esquerda i Josep Terés. 

Antoni Labad i Núria Masnou.



Cooperació

L
a Sala Luz de Gas de Barcelona es va 
omplir per gaudir d’una nit de músi-
ca i solidaritat. La 5a edició del Me-
diconcert, celebrada a comença-
ments de juny, va comptar amb la 

participació del conegut músic i compositor 
Manu Guix, que va compartir escenari amb 
els grups Let’s Quo i New Tuesday Blues Pro-
ject. També va actuar la vicepresidenta del 
CoMB, Elvira Bisbe, que va fer un duet amb 
Manu Guix.

La recaptació de fons del concert es des-
tina a les Beques Bada que concedeix el Col-
legi de Metges de Barcelona per promoure la 
formació de metges en cooperació i contri-
buir a millorar les condicions sanitàries dels 
països en desenvolupament. 

A més de l’objectiu solidari, amb el Me-
diconcert el Col·legi també vol donar 
l’oportunitat a metges músics d’actuar en 
una de les sales de festes de referència de 
Barcelona. 

Aquest va ser el cartell del Mediconcert 
2019:

Manu Guix
Manu Guix és compositor, director musical i 
intèrpret nascut a Barcelona. La seva forma-
ció musical va començar l’any 1987 al Con-
servatori Municipal de Música de Barcelona i 
va cursar els estudis a l’Escola LIPA (Liverpo-
ol of Performing Arts). Ha enregistrat cinc 
treballs discogràfics en solitari. Una altra de 
les seves grans facetes és l’activa participa-
ció en musicals, tant en qualitat de composi-
tor, com de productor i director musical. Pa-
ral·lelament, també ha participat en diversos 
programes de televisió i ràdio com el pro-
grama de TVE i Telecinco “Operación Triun-
fo”, en el qual ha estat professor de l’acadè-
mia en totes les edicions des de la creació 
del programa, l’any 2001. Manu Guix també 

Solidaritat al ritme de la música
Música, diversió i solidaritat han marcat les 5 edicions del Mediconcert, on bandes de música 
moderna formades per metges toquen davant dels seus companys.

5a edició del Mediconcert

té, des de 2010, el seu propi estudi de grava-
ció, Medusa Estudi, on produeix diversos 
treballs discogràfics per a altres artistes i 
grups, a més de la creació de cançons, ban-
des sonores i sintonies per al món de la pu-
blicitat i el cinema.

Let's Quo
La intenció i el propòsit de Lets Quo és 
ser el grup tribut a Status Quo de referèn-
cia, inicialment a Espanya i, després, més 
enllà de les nostres fronteres, amb l’ob-
jectiu comú que la seva música es seguei-
xi escoltant en viu, buscant el mateix so i 
el mateix feeling. El grup està format per 
Marc Lopez, guitarra rítmica i veu; Daniel 
Cánovas, baix i veu; David Cánovas, guitar-
ra solista i cors; Marcel Botella, teclats, i Pau 
Jiménez, bateria.

New Tuesday Blues Project
The New Tuesday Project neix com una 
continuació d’un projecte de taller de blu-
es-rock al 2018 a Barcelona. Actualment el 
grup ha modificat la seva formació amb 
nous músics. Ha canviat el seu repertori 
amb la incorporació de temes d’estils dife-
rents del blues. En tractar-se d’un taller 
d'aficionats a la música i no tenir la finali-
tat de fer concerts remunerats, participem 
en actes solidaris i festes majors des del 
2013, com matinals en diumenges de mú-
sica als parcs. Els components del grup 
són: Georgina Ivaseta, veu; Xavi Asensio i 
Ramon Santiveri, guitarra; Gastón Aguirre, 
bateria; Enric García, teclats, i Artur Oliver, 
baix. 

Elvira Bisbe, Manu Guix, Let’ Quo i New Tuesday Blues Project.
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>>> 
BAGES 
Acte acadèmic de Montserrat
L’Abadia de Montserrat va acollir un 
any més, a l’abril, l’acte acadèmic 
organitzat conjuntament per l’Arxiu 
Històric de les Ciències de la Salut 
“Simeó Selga i Ubach” i el Col·legi de 
Metges de Barcelona. La sessió la van 
presidir l’abat de Montserrat, Josep M. 
Soler, el president del CoMB, Jaume 
Padrós i el president de l’Arxiu Històric 
de les Ciències de la Salut, Lluís 
Guerrero. La veterinària, catedràtica 
de la UAB i numerària de les 
acadèmies de Medicina, Veterinària, 
Farmàcia i de Doctors, M. Àngels 
Calvo, va pronunciar una conferència 
sobre la resistència als antibiòtics des 
de la medicina.

Acte acadèmic de Montserrat.

9a Jornada d’Atenció Primària al Món Rural.

Homenatge al doctor Pere Tarrés
Els professionals de Manresa, 
conjuntament amb l’Associació 
de Veïns del Barri de Sant Pau, 
van organitzar un homenatge a 
la memòria del metge i sacerdot 
manresà doctor Pere Tarrés (1905-
1950). L’acte va consistir en una 
ofrena floral a la plaça de l’Aurora a on 
Tarrés va viure la seva infantesa.

>>>
BERGUEDÀ
Les urgències a la 9a Jornada 
d’Atenció Primària al Món Rural
La 9a edició de la Jornada d’Atenció 
Primària de Berga es va centrar 
en les Urgències en el món rural. 
Va començar amb un enfocament 
històric, per després compartir 

experiències d’altres territoris 
que, com el Berguedà, tenen 
característiques rurals. Es van 
abordar les solucions als problemes 
de manera integral a partir del treball 
en equip de tots els professionals 
sanitaris. 
El metge especialista en medicina 
familiar i comunitària del CAP Sant 
Quirze de Besora, Daniel Montañà, 
va inaugurar la jornada amb la 
conferència sobre “L’evolució 
històrica de l’enfocament de les 
urgències pel metge rural”. 
Seguidament, es va donar pas  a 
dues taules rodones. La primera va 
tractar “Les urgències des de l’òptica 
dels professionals”, moderada 
pel  cap del Servei d’Urgències de 
l’Hospital Sant Bernabé de Berga, 
Agustí Camps. La segona taula, 
moderada pel metge de família 
al CAP Igualada urbà, Xavier 
Cantero, va abordar “La demanda 
immediata”, en la qual va exposar 
les experiències de diversos 
professionals.
Com a conferència de cloenda de 
l’acte, el metge de família a l’ABS 
Sant Feliu de Guíxols i autor del llibre 
Ensenya’m la llengua, Toni Beltran, va 
parlar sobre “Vocabulari i expressions 
populars al voltant de la pèrdua de 
salut”. 

Juntes comarcals

Ofrena floral al doctor Pere Tarrés.
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>>>
GARRAF
Acte de la professió mèdica  
de la comarca 
La Junta Comarcal del Garraf va 
organitzar, el passat abril, l’acte 
central de la professió de la comarca, 
a la Sala Neàpolis-Espai de la 
Tecnologia i les Idees de Vilanova i la 
Geltrú. L’acte va constar de tres parts 
diferenciades: una de presentació 
de la Junta Comarcal, on es va fer 
pública la convocatòria del Premi 
Dr. Joan Antoni Grífols; una segona 
de benvinguda als nous col·legiats 
i, a l’últim, el reconeixement als 
companys i companyes sèniors que, 
amb la seva tasca i dedicació, han 
dignificat la professió mèdica de la 
comarca. L’objectiu de l’Acte de la 
Professió Mèdica és que amb el temps 
es consolidi com un punt de trobada 
de la professió del Garraf.

>>>
MARESME
III Jornada sobre l’Observatori  
de la MFiC 
Els professionals del Maresme van 
analitzar com afecta el burnout 
als metges de Medicina Familiar i 
Comunitària del Maresme. El debat es 
va fer a l’abril, en el marc de la tercera 
jornada de l’Observatori de Medicina 
de Família del Maresme, organitzat 

de 50 professionals de totes les àrees 
bàsiques de la comarca, de l’Institut 
Català de la Salut, del Consorci Sanitari 
del Maresme, de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, i de Badalona 
Serveis Assistencials, que durant 
l’any recullen diversos paràmetres 
de la pràctica diària amb la intenció 
de disposar d’una visió àmplia de la 
situació de la professió.

>>>
OSONA
Presentació de treballs dels Premis 
Sanitat Osona
El president de la Junta Comarcal 
d’Osona, Francesc Xavier Clos, i la 
presidenta de l’Agrupació de Ciències 
Mèdiques d’Osona, Imma Ausó, van 
presidir l’acte d’exposició i presentació 

per la Junta Comarcal del Maresme, 
la vocalia del Maresme de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) i la filial de la 
comarca de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears 
(ACMCB).
La jornada es va dividir en dues parts: 
a la primera es van analitzar les dades 
recollides entre els anys 2017 i 2019 
sobre l’esgotament professional 
dels metges d’atenció primària i 
hospitalària i es van definir estratègies 
per prevenir aquest esgotament. 
A la segona part, els membres de 
l’Observatori van posar en comú la 
metodologia de registre, l’anàlisi de 
casos pràctics i van donar el tret de 
sortida per a la nova fase de recerca. 
L’observatori de MFiC el formen més 

Juntes comarcals

Jornada al Maresme sobre el burnout.

Presentació dels residents per als Premis Sanitat Osona.

Acte de la Professió Mèdica del Garraf.
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Juntes comarcals

Sessió de Cinefòrum al Vallès Occidental.

Acte de la Professió Mèdica del Vallès Oriental.

pública dels treballs presentats per als 
Premis Sanitat Osona en la categoria de 
Borsa Formativa de Residents.
Ensenya’m la llengua
La Delegació d’Osona i del Bages van 
acollir la presentació del llibre, escrit per 
Toni Beltran, Ensenya’m la llengua.

>>>
VALLÈS OCCIDENTAL
Primera sessió del cicle de Cinefòrum 
La primera sessió del cicle de 
Cinefòrum, organitzada per la Junta 
Comarcal del Vallès Occidental, es 
va celebrar el passat 29 de març a la 
Mútua de Terrassa amb la projecció 
de la pel·lícula Gattaca. Aquest cicle té 
per objectiu posar a debat diferents 

aspectes socials, culturals i mèdics 
a partir de la projecció de diverses 
pel·lícules, amb la participació del 
públic assistent i experts en el tema 
tractat.
El film planteja un debat molt 
interessant sobre els límits de la 
genètica, el model de societat que es 
vol o cap on es va amb l’aplicació del 
coneixement que condiciona el viure i 
el morir i quina és l’escala de valors de la 
societat occidental. 
El debat posterior amb els assistents 
va ser moderat pel vocal de la Junta 
Comarcal, Daniel Mataró, i va comptar 
amb la participació de la jurista 
especialitzada en bioètica i directora 
de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 

Núria Terribas, i pel metge ginecòleg 
especialitzat en reproducció assistida, 
responsable de la unitat de genètica 
del Grup Eugin i membre del grup de 
treball de la Societat Espanyola de
Fertilitat sobre donació de gàmetes i 
embrions, Juan José Guillén. El debat 
va captivar el públic assistent, que hi va 
participar activament.

>>>
VALLÈS ORIENTAL
Acte de la professió mèdica  
de la comarca 
El Teatre Auditori Can Palots de 
Canovelles va acollir, el passat maig, 
l’Acte de la Professió Mèdica de la 
comarca. Durant la celebració es van 
presentar els membres de la Junta 
Comarcal i es va donar a conèixer 
la convocatòria del Premi Dr. Carles 
Vallbona. També es va donar la 
benvinguda als nous col·legiats i es va 
retre un reconeixement als companys 
i companyes sèniors que, amb la 
seva tasca i dedicació, han dignificat 
la professió mèdica de la comarca. 
L’objectiu de la Junta Comarcal del 
Vallès Oriental amb l’organització 
d’aquest esdeveniment és que es 
consolidi com un punt de trobada de 
la professió del Vallès Oriental. 
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Seccions col·legials

Aquesta edició 
compta amb la  
col.laboració de les
Seccions col.legials:

Ressonància mamària  
a debat

La Secció de Sèniors s’encarrega 
trimestralment de programar les activitats 
culturals del Col·legi que es publiquen a 
l’Agenda Cultural. Tots els dimarts a la tarda 
tenen lloc a la sala d’actes conferències, 
concerts, projecció de pel·lícules o altres 
temes que puguin ser interessants per a 
nosaltres. Aquests actes són gratuïts i estan 
oberts a tots els metges, familiars i amics 
que vulguin assistir-hi. A més, també es fan 
sortides d’un dia i viatges per a la Secció 
Sènior. 

Tots els membres de la Secció Sènior i tots 
els col·legiats, quan compleixen 65 anys, 
reben al seu domicili l’Agenda Cultural. A 
més, també la trobareu publicada al web 
col·legial.

Ens plau que tots els membres de la Secció 
Sènior puguin gaudir d’aquest esforç. 
L’execució de manera continuada 
d’aquesta agenda mereix que tots 
nosaltres en siguem coneixedors i que 
puguem participar en les activitats.

La secció també organitza, en col·laboració 
amb el Programa de Protecció Social del 
CoMB, uns seminaris de preparació per la 
jubilació, dirigits a metges de 55 a 65 anys, 
que tracten aspectes d’interès (de tipus 
neurològic, psicològic, humanístic, 
econòmic, laboral i legal) per aquesta 
important etapa de la vida. Ja s’han 
realitzat seminaris a diversos hospitals i 
col·legis de metges de Catalunya i també a 
Madrid, Santiago de Compostela, A Coruña 
i Logroño. El seminari es publicarà 
properament a la web col·legial.

Crida a la participació  
en les activitats culturals

Jornada de debat  
sobre l’eutanàsia
Enguany, amb professionals de diferents 
àmbits, estem preparant una jornada de 
debat sobre un tema molt important i que 
és d’actualitat: l’eutanàsia. El mes de maig 
no ha estat possible, però a la propera 
publicació informarem de la data en 
concret. Igualment rebreu tota la 
informació per correu electrònic.

També ens agradaria actualitzar la nostra 
base de dades, per la qual cosa us tornarem 
a enviar un petit qüestionari molt fàcil i 
ràpid d’omplir. Des de la junta de la secció 
us encoratgem a adreçar-nos les vostres 
inquietuds, dubtes i suggeriments (ho 
podeu fer a la mateixa enquesta). Aviat 
haurem de renovar la junta i qualsevol 
incorporació serà benvinguda.

Continuem treballant per posar en valor el 
nostre àmbit com la clau de volta en les 
transicions dels pacients i la sostenibilitat 
del sistema de salut i social, tenint en 
compte l’envelliment poblacional i la 
limitació dels recursos actuals. És important 
la visió holística, el treball en equip i, en 
definitiva, l’atenció centrada en la persona, 
des d’una perspectiva situada entre l’àmbit 
comunitari i l’hospitalari.

La segona sessió anual de la Secció de 
Sinologia es va celebrar a la seu col·legial, 
el passat 6 de maig, amb el títol 
“Ressonància mamària a debat: cara a 
cara”. El doctor Melcior Sentis, 
responsable de Radiologia de la Dona a 
l’Hospital CIMA Sanitas, va resoldre els 
dubtes que diferents especialistes van 
plantejar.

Aprofitem per anunciar-vos la propera 
sessió que farem el 7 d’octubre, en què 
especialistes amb experiència ens 
parlaran sobre la “Radioteràpia 
intraoperatòria (RIO), característiques i 
avantatges davant la radioteràpia externa 
i la braquiteràpia”.

Metges 
de l’Àmbit 
Sociosanitari

Anna  
Olivé, 
presidenta

Metges 
Sèniors

Jaume 
Casanovas, 
tresorer

Metges de 
Sinologia  
i Patologia 
Mamària

Javier 
Encinas
president

Assemblea anual de la Secció de Metges Sèniors.
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Seccions col·legials

Nova Junta de la Secció de Metges d’Estètica

El passat dia 2 de març de 2019 es van 
celebrar eleccions a la Secció Col·legial de 
Metges d’Estètica del Col·legi de Metges 
de Barcelona. Va resultar guanyadora, per 
una àmplia majoria, la candidatura 
composta per: José Manuel Fernández 
Rodríguez, president; Neus Tomás 
Benedicto, vicepresidenta; Juan Salcedo 
Díaz, secretari; Toni Raja i Conesa, tresorer; 
i com a vocals, Juan Arenas Chinchilla, 
Albert Amaya Ribó, Cristina Villanueva 
Rebenaque.

L’objectiu d’aquesta nova Junta és 
continuar amb la tasca realitzada per 
l’anterior i complementar-la. Apostem per 
una Junta eficaç, independent, 
integradora i, sobretot, propera al metge 
d’estètica, tot proporcionant-li eines per 

ajudar-lo en el dia a dia de la nostra 
professió, en àrees com la formació, els 
efectes adversos o els dubtes que se 
susciten en l’autorització de les consultes 
o dels mateixos professionals.

Tot això, sense descuidar en absolut la 
lluita constant contra l’intrusisme que  
tant ens perjudica a nosaltres i, per 
descomptat, els nostres pacients, que  
són en definitiva el més important.

Per aconseguir-ho, ens posem a disposició 
dels nostres associats per tal que es 
dirigeixin a nosaltres per intentar 
solucionar o vehicular els seus dubtes cap 
al Col·legi de Metges de Barcelona o 
l’entitat més apropiada. 

Uns que acaben... uns 
altres que comencen
El divendres 26 d’abril vam celebrar al 
Col·legi per primer cop un Sopar de 
Celebració de Fi MIR per a tots els 
residents que acaben enguany aquesta 
etapa. Des de la Junta de la Secció estem 
molt satisfets amb el desenvolupament 
de l’acte i esperem poder-lo repetir l’any 
vinent.

Coincidint amb aquestes dates, van iniciar 
també la tria d’especialitat i centre els 
nous residents. A tots ells volem 
desitjar-los molt d’encert, molta sort, i 
aconsellar-los que es deixin guiar i facin 
pinya amb els seus companys, ja siguin 
del mateix any o “R-grans” seus i, sobretot, 
que gaudeixin d’aquesta etapa. Com a 
novetat, ens enorgulleix compartir amb 
vosaltres que, a resultes d’una proposta 
de la Junta de la Secció, des de la Unitat 
d’Atenció al Col·legial, en col·laboració 
amb el Departament de Màrqueting del 
CoMB, s’ha renovat el clàssic “maletí” que 
s’obsequiava tots els metges en el 
moment de col·legiar-se i s’ha canviat per 
una carpeta més ergonòmica i pràctica. 
Esperem que us agradi i, sobretot, que us 
sigui útil. Bona residència!

Junta de la Secció de Metges d’Estètica.

Metges MIR 
i Metges 
Joves 

Francesc 
Bas-Cutrina,
president

Metges  
d’Estètica

José M.  
Fernández Rodríguez
president
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Obituaris Professionals
Obituaris complets a: 
obituaris.comb.cat

El 2 d’abril de 2019 ens va deixar el doctor Albert Oriol i Bosch, 
una de les persones més influents en l’educació mèdica a les 
nostres facultats. La seva vida professional, acadèmica i política 
va ser ben prolífica, sempre dedicada a la formació dels 
professionals. Entre altres fites, va formar part de la creació, 
planificació i posada en marxa de la Facultat de Medicina  
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va ser director 
general de Planificació Sanitària del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya entre els anys 1984 i 1986 i, 
seguidament, fins al 2003, va dirigir l’Institut d’Estudis de la 
Salut (IES).

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i la Fundación 
Educación Médica li van fer un homenatge pòstum, on hi van 
participar amics i companys del doctor Oriol. Entre els assistents, 
hi havia el president del CoMB, Jaume Padrós; l’expresident del 
CoMB i president de la Fundación Educación Médica, Miquel 
Bruguera; l’exconseller de Salut, Xavier Trias; el vocal del Consell 
Assessor de Salut Pública i del Comitè de Bioètica de Catalunya, 
Andreu Segura; el director de la Fundación Educación Médica, 
Jordi Palés, i la presidenta de la Fundació Puigvert, Helena Ris.

Miquel Bruguera va fer un repàs de la biografia d’Albert Oriol 
i Bosch, on va revelar el perquè del seu interès per la formació 
dels metges. Xavier Trias va destacar d’Oriol el seu entusiasme 
per l’educació sanitària dels professionals. “Era una persona 
convençuda que el sistema sanitari català havia de tendir a 
l’excel·lència i això passava per la formació dels professionals”. 
Andreu Segura, que el va conèixer com a professor i, 
posteriorment, van conrear una bona relació d’amistat, en va 
destacar la seva sinceritat i pragmatisme i també la seva capacitat 
de diàleg. La curiositat era un tret ben característic del professor, 
qualitat que també va destacar Jordi Palés, per qui va ser un 
veritable referent en educació mèdica: “Oriol sempre conduïa 
amb les llums llargues, sempre marcant l’itinerari a seguir”. Els 
seus principis, tal com els va descriure Helena Ris, eren “el joc net, 
l’honestedat, la disciplina, el sacrifici, l’esforç col·lectiu i el 
respecte per l’altre i per l’àrbitre”. 

Albert Oriol va rebre molts reconeixements durant la seva 
carrera, entre els quals, el Premi a l’Excel·lència Professional que li 
va concedir el Col·legi de Metges de Barcelona l’any 2004. 

Joan Oliveras i Farrús
(1926-2019)

El 27 de maig del 2019 va morir, als 92 
anys, envoltat de l’amor de la seva família, 
el doctor Joan Oliveras i Farrús, un home 
bo amb una gran carrera professional a la 
seva esquena.
Va néixer a les Planes d’Hostoles, on el seu 
pare exercia de metge rural. Va estudiar 

Medicina a la Universitat de Barcelona i, poc després de la llicenciatura 
(1951), es va formar en l’especialitat d’anestèsia al costat de la doctora 
Maria Oliveras Collemir, cosina germana seva i primera dona 
anestesiòloga del nostre país. 
Les seves primeres anestèsies, quan l’especialitat no estava reconeguda 
oficialment, les va fer al Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, dirigit pel doctor Alfonso Ley. El 1954, Maria Oliveras el va 
introduir, de la mà del doctor José M. Dexeus, a la Maternitat Provincial 
de Barcelona, dirigida pel gran obstetra, el doctor Santiago Dexeus Font, 
i va esdevenir així el primer anestesiòleg d’aquest centre. Molt aviat, va 
començar també a fer anestèsies generals a la Clínica Dexeus de 
l’avinguda del Tibidabo. El 1955, combinava la seva tasca en aquells dos 
centres amb la col·laboració al Servei de Cirurgia de l’Hospital del Mar i 
després al Centre Quirúrgic Municipal, on es va forjar en tot tipus 
d’urgències i problemes quirúrgics. 
El 1969, es va decidir introduir l’anestèsia peridural a les sales de parts, 
cosa gens fàcil atès que encara estaven presents els problemes que 
havia ocasionat feia uns anys l’anestèsia raquídia. Vaig tenir l’honor de 
contemplar, a la Maternitat de Barcelona, com Joan Oliveras efectuava, 
amb èxit i amb gran habilitat, la primera peridural feta a Espanya. 
Després d’un seguit de 500 anestèsies peridurals en parteres sense cap 
incident, se’l va considerar, amb tota justícia, l’introductor de l’anestèsia 
peridural a Espanya.
Joan Oliveras va ser molt més que un bon anestesiòleg. Era un home 
extraordinàriament bo, amb un caràcter empàtic i humil, que il·luminava 
els quiròfans. Dotat d’un gran atractiu personal, amb un caràcter 
amigable, dolç i tendre, que mai no perdia els papers.  Tenia conviccions 
profundes en el camp polític i social. Home de fe, que estimava 
Catalunya. Sabia tractar les persones amb gran humanitat, fos quina fos 
la seva condició social. Tothom l’estimava i el respectava. Tractava els 
seus col·laboradors amb gran delicadesa.
Els seus èxits professionals el van fer mereixedor de multitud de 
guardons: soci de Mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i les Balears, premi de la Generalitat de Catalunya al mèrit 
professional i medalla Josep Trueta al mèrit sanitari.
Va tenir la sort de tenir una parella extraordinària, la Mariona Bagués, 
que sempre li va donar suport. Vaig tenir la sort de ser el seu amic. Els 
últims anys parlàvem per telèfon totes les setmanes. Gràcies, Joan, per 
la teva amistat i el teu exemple. Que el bon Déu t’atorgui el descans 
etern. Els que et vam estimar mai no t’oblidarem! 

Josep M. Carrera,
Fundador de Matres Mundi. Secretari General de la International School of 
Perinatal Medicine for Africa (ISPEMA)

Albert Oriol (1934-2019)
Un gran mestre i una gran persona



Cultura i societat

Amb el lema Fer esport és fer salut el 
Col·legi de Metges de Barcelona continua 
impulsant que el col·lectiu mèdic 
transmeti a la societat que els hàbits 
esportius estan relacionats directament 
amb una millor salut. Els Medijocs, que 
celebren aquest any la 15 edició, són  
els jocs col·legials esportius que 
contribueixen a donar exemple  
i difondre aquest missatge.

Cursa Atlètica
Les activitats dels Medijocs es van 
inaugurar amb la cursa de 5 milles a Sant 
Cugat. La Cursa Atlètica és una festa de 
l’esport del col·lectiu mèdic i va comptar 

amb la participació de metges, els seus 
familiars i amics, personal del CoMB i 
 de les seves societats i professionals i 
treballadors del sector sanitari.

L’atleta que va fer un millor temps  
en la cursa va ser Josep Díaz Carretero 
(0:28:00). En la classificació general 
femenina, el millor temps el va fer Mireia 
Guarner Pique (0:31:42). Per categories,  
les millors classificacions de metges van 
ser: veterà masculí A, José Luis Cabrera 
Muñoz (0:28:58); veterana femenina A, 
Marta Colodrón Belio (0:38:36); veterà 
masculí B, Lluís Amat Tardiu (0:35:07); 
veterana femenina B, Tona Ribas Duch 
(0:40:12); sènior masculí, Josep Rubio 

Palau (0:31:15), i sènior femení, Núria-Laia 
Rodriguez Mias (0:36:43).

A finals de maig, també es va fer una 
caminada popular en una ruta circular de 
9 km per la zona de Sau que va al Puig del 
Far, Santa Margarida d’Ardola i la Roca del 
Migdia. 

Els professionals de la medicina de 
Catalunya amb activitat artística van 
poder presentar la seva obra en la XIX 
edició dels Concursos Artístics per a 
Metges, celebrada a Tarragona a finals  
de maig. Aquesta iniciativa cultural, 
organitzada pel Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya, en la qual es 
premien les habilitats artístiques dels 
col·legiats, es celebra anualment i de 
forma rotativa a Barcelona, Girona,  
Lleida i Tarragona.

Aquest any es va concedir el primer 
premi en la modalitat de fotografia a 
Esteve López Gómez per La Muga per Sant 
Llorenç. El guanyador en la modalitat de 
dibuix i pintura va ser Jordi Altimiras 
Clavero per Milán. El primer premi en 
narrativa breu el va obtenir, un dels 
participants en el Taller Literari del CoMB, 
Josep Ramon Germà Lluch per la narració 
Quid Pro Quo. El guanyador del primer 
premi de poesia va ser Juan M. Izaga 

Medijocs
Quinze anys fent esport i salut

Concursos Artístics  
per a Metges

xix edició

Espinosa per Quiero. El premi de cinema 
va quedar desert.

Cada col·legi atorga el premi d’una 
disciplina diferent: Barcelona el de dibuix i 
pintura i narrativa breu, Girona el de 
fotografia, Lleida el de poesia i Tarragona  
el de cinema amateur. 
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Antologia de textos del Taller d’Escriptura 2018-2019 Paraula de metge.  El filòleg i professor del Taller Literari, Abel Pohulanik, va 
presentar, l’abril, el recull de contes escrits pels alumnes del Taller Literari del CoMB. S’hi va mostrar l’obra narrativa de Lourdes Ayllón, 
Josefina Bueno, Jaume Canet, Xavier Castro, Joaquim Compte, Marisa De Fuentes, Maria Jesús Felix, Josep Ramon Germà, Montserrat 
Girona, María Teresa González, Juan Carlos González, Manel Javaloyas, Eugenio Marcuello, Jasone Monasterio, Maria Carme Nogués, Maria 
Orús, Nuria Pardo, Ignasi Proubasta, Guillermo Ramírez, Juan Rodenas, Gloria Roura, Rogelio Sancho, Carme Tomé, María Luisa Toral  i 
Nieves Vizcay. 

Doctor Francesc Arró i 
Triay, precursor de la 
Medicina del Treball
En el marc dels actes d’homenatge que 
està fent el 2019 el Col·legi de Metges de 
Barcelona al doctor Francesc Arró i Triay, 
es va organitzar el passat maig una sessió 
acadèmica sobre Arró i el passat, present i 
futur de la Medicina del Treball. En el 
decurs de l’acte, experts de l’especialitat, a 
més de destacar la figura del doctor Arró i 
assenyalar que cal recuperar les seves 
aportacions, també van fer un repàs de la 
medicina del treball del passat fins a 
l’actualitat a través dels seus 
protagonistes i fets.

També es va tractar el canvi 
paradigmàtic en l’enfocament de la salut 
laboral cap el benestar total del treballador i 
les seves perspectives de futur.

Cartellisme i prevenció 
d’accidents laborals  
en el període 
d’entreguerres
L’espai d’exposicions Agustí Pedro Pons del 
Col·legi acull una exposició de 40 cartells del 
període d’entreguerres (1925-1937) sobre la 
prevenció d’accidents laborals. Els cartells 
formen part d’una exposició que es va fer en 
plena Guerra Civil, el gener de 1937, sota els 
auspicis de la Conselleria de Treball,  
on es mostraven 700 cartells nacionals i 
internacionals de prevenció dels accidents 
de treball.

La producció de l’exposició ha anat a 
càrrec del Col·legi de Metges de Barcelona i 
del Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya, amb el suport material de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, que és l’entitat que 
ha proporcionat els cartells.

Els missatges visuals i textuals dels 
cartells buscaven fer dels treballadors els 
protagonistes, en tant que responsables de 
la seva seguretat i garants de la seva 
protecció.

El dia del llibre  
dels metges
Amb motiu de la diada de Sant Jordi es va 
fer com cada any la presentació de llibres 
no mèdics escrits per metges. En el 
transcurs de la diada, l’escriptor, poeta i 
polític Carles Duarte va pronunciar una 
conferència.

Els títols presentats per vuit metges 
van ser: Anécdotas, recuerdos y reflexiones 
de un traumatólogo jubilado, de Ramón 
Viladot Pericé; Añoranza, de Violeida 
Sánchez Socarrás; Ropa interior color carne, 
de Guillermo Ramírez Ruiz; Veus sense 
Refugi, d’Anna Cabot Dalmau; Pedra sobre 
pedra. Dietari d´una mediadora intercultural, 
d’Anna Cabot Dalmau; Alejandro Magno. 
Anatomía de una leyenda, de Miquel 
Balcells Riba; Els amics muts, de Consol 
Truchero Coma; TOMAS-IN, de Juan Javier 
Bolaños Vergaray.

dia del llibre

El nostre

agenda abril 
maig 
juny

2019 cultural

Gustavo Tolchinsky, secretari del CoMB 
i coordinador del PAIMM; Noemi Prat, 
metgessa del Treball de Badalona Serveis 
Assistencials i secretària de la Secció de 
Medicina del Treball, i Rafael Padrós, cap  
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals  
de l’Hospital de Sant Pau.
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Marià Mullerat i Dolors Sans en el dia del seu casament, celebrat a l’Església Parroquial de 
Sant Jaume d’Arbeca, el 14 de gener del 1922.

E
l dia 23 de març de 2019, va ser 
beatificat a la catedral de Tarra-
gona el metge Marià Mullerat 
Soldevila, assassinat pels incon-
trolats de la població d’Arbeca, a 

les Garrigues, població de la qual era l’al-
calde, el matí del dia 13 d’agost del 1936. 
Junt amb el doctor Mullerat va ser beati-
ficada una monja catalana nascuda a 
Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, perta-
nyent a la Congregació de les Germanes 
de la Benaurada Verge Maria del Mont 
Carmel.

El doctor Mullerat va néixer a Santa 
Coloma de Queralt el 1897 i va estudiar el 
batxillerat a Reus, al Col·legi Sant Pere 
Apòstol. Tenia tres germans, un que va 
ser diputat a Corts i alcalde de Tarragona 
per la Lliga Regionalista, un altre que va 
ser metge de Santa Coloma de Queralt i 
el darrer, que era empresari.

Va començar els estudis de Medicina 
a la Universitat de Barcelona el 1914 i es 
va llicenciar el 1921. Es va casar amb Do-
lors Sans d’Arbeca i es va establir en 
aquesta població per exercir de metge 
on, el 1924, va ser nomenat alcalde, càr-
rec que exercirà fins al 1930. Va ser funda-
dor de la revista L’Escut, una publicació 
de caràcter cultural on, a més de temes 
de caràcter local i general, publicava arti-
cles signats per escriptors i poetes distin-
gits del moment.

Mullerat era un catòlic compromès i un 
metge dedicat, que visitava els malalts 
d’Arbeca i de les  poblacions veïnes, con-
ciutadans que li reconeixien la seva compe-
tència i dedicació. No cobrava honoraris als 

Marià Mullerat Soldevila, el segon metge català 
beatificat per l’Església Catòlica

Galeria de Metges Catalans

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

més pobres i acompanyava personalment a 
l’hospital les persones necessitades que 
presentaven problemes mèdics complexos. 

Les conviccions religioses i la implica-
ció de Marià Mullerat Soldevila amb el 
sector conservador de la població va fer 
que fos amenaçat pels anarquistes més 
extremistes de la població i, finalment, el 
van detenir i el van acabar afusellant, jun-
tament amb quatre veïns més de la locali-
tat, en una cuneta als afores del poble. 

El procés de beatificació havia comen-
çat l’any 2003 i va finalitzar l’any passat. 

Amb el beat Marià Mullerat hi haurà 
un segon metge contemporani beatificat 
per l’Església Catòlica. L’altre és el beat 
Pere Tarrés, manresà mort el 1950 d’un 
limfoma, que fou metge i més tard cape-
llà diocesà. 
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CONSULTES 
MÈDIQUES 
Rbla. de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament 
lloga amplis despatxos, molt 
ben equipats, tot nou, servei 
de recepció, calefacció, aire 
condicionat, telèfon, àmplia 
sala d’espera. Matins i tardes.

  Teresa
 619 701 701

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
Carrer 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 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, aire condicionat 
individual, ADSL per 
cable+wifi, etc. 
Últims mòduls matí o tarda. 
Bones condicions 
econòmiques i facilitats 
accés.

  Dr. Soler
 606 376 797

La Rotonda Consultes 
Mèdiques
Pg. Sant Gervasi/Av. Tibidabo. 
Local a peu de carrer amb 12 
despatxos. Tots els serveis amb 
secretaria. Ple funcionament. 
Lloguer per mòduls. Horari: 
dilluns a divendres,  
de 8 a 21 h.  

  www.larotondacm.cat
  Marcel Boquer
 934 174 672

  info@larotondacm.cat

La Rotonda Consultes 
Mèdiques
Servei de Secretaria telefònica: 
gestionem les seves trucades i 
la seva agenda. Es pot fer amb 
el seu número de telèfon de 
sempre. Horari: dilluns a 
divendres, de 8 a 21 h. 

   www.larotondacm.cat
  Marcel Boquer
 934 174 672

  info@larotondacm.cat

>>>
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Lloguer de despatx
Edifici Corachan 2. Disposa de 
mobiliari complet per exercir la 
professió, aire condicionat i 
sala d’espera en la zona 
comuna. Lluminós i tranquil. 
Les despeses de la comunitat 
es cobraran a part. Inclou 
despeses de l’aigua i neteja de 
zones comunes.

 934 453 922
  info@invervesta.com

Llogo despatx 
oftalmològic
60 m2, al carrer Diputació, 238, 
5-6, per 950 € al mes, a partir 
de setembre. Té campímetre, 
parquímetre, 
autorefactòmetre, projector 
optotipus, 2 làmpades de 
fenedura. Tenim més de 1.000 
pacients.

 934 880 179

Lloga la teva consulta 
mèdica totalment 
equipada
A Barcelona des de 169 €/mes. 
Disposem de 6 centres mèdics 
amb tots els servei inclosos. 
Informa-te’n sense 
compromís! 

  https://bufetmedic.es
  Centros Bufetmedic
 933 931 429

  info@bufetmedic.es

Oportunitat única: 
lloguer de clínica/despatx
A Aribau cantonada Madrazo. 
De 140 m2 a pocs metres de la 
clínica del Pilar. Exterior 
entresol, disponibilitat 
immediata, antiga clínica 
dental. Preu a consultar.

 619 379 175 
619 833 964

En venda consulta 
d’Estomatologia (en 
funcionament)
Planta baixa a l’Hospitalet de 
Llobregat. Equipada i amb 
cartera de clients. La venda 
inclou també la propietat del 
local.

 628 876 419

Centre terapèutic 
multidisciplinari  
(Psicòlegs, 
Fisioterapeuta, 

Nutricionista)
A Rambla Catalunya, al costat 
metro Diagonal. Ofereix 
despatxos en finca règia a 
metges no cruenta 
(psiquiatres, Estètica, 
Dermatòleg, Família). 
Secretària, wifi, a/c 
independent, agenda, etc.

  Marga
 661 303 069

Busquem psiquiatre per 
compartir consulta
Centre de psicologia privat 
amb 15 anys d’obertura a 
Barcelona busca psiquiatre 
especialitzat principalment 
en adults. 
Portaria la secció de 
psiquiatria del centre i se li 
anirien derivant tots els 
pacients i la possibilitat de 
portar els seus propis. 
Contestar via e-mail i posar 
l’Assumpte “Psiquiatre”.

  cedipte@cedipte-
psicologia.com

Centre mèdic ubicat a 
Sarrià-Sant Gervasi lloga 
despatxos a professionals
Disposa de 4 despatxos de 
15-20 m2 amb llum natural, 
amb totes les habilitacions, 
recepció, gestió d’agendes.

  Anna
 932 490 544

Lloguer de despatxos per 
a professionals
Dedicats a l’àmbit sanitari, a 
Balmes / Travessera 
(Barcelona). Disposem de 
diversos espais per oferir, 
despatxos amb taula o 
butaques i sales mes àmplies 
per fer sessions grupals o 
cursos. Despatxos a 12 €/hora 
- Sala a 20 €/hora.

  Reyes Raspall
 607 396 437

Consulta mèdica al costat 
del Clínic de 108 m2
A Provença, 152, al costat de 
l’Hospital Clínic. Ben 
comunicada per metro i 
diverses línies d’autobús. 
Disposa d’aire condicionat, 
calefacció, finestres exteriors 
d’alumini amb doble vidre. 
Consta de sala d’espera per a 

13 persones, 4 despatxos, 
vestidor i dos lavabos.

 932 385 611 
670 275 396

  raul@martin-asociados.
com

Centre mèdic Francesc 
Macià
Plaça F. Macià (Barcelona, 
cantonada Calvet). Més de 300 
m2, 5 anys d’experiència i 
satisfacció dels metges. 
Equipació última generació, 
atenció telefònica continuada. 
Software amb descàrrega 
icloud. LOPD. Autoritzacions 
sanitàries. Analítiques. Ecògraf. 
Despatxos nous, equipats amb 
vistes. Imatges: www.
alquilerconsultasbarcelona.es

  Jordi
 615 871 883

  www.cmfm.es 

Es lloguen despatxos 
mèdics
En zona alta de Barcelona per 
mòduls de matí o tarda. 
Horaris i preus a convenir.

 932 063 720

Cohealth: Coworking 
sanitari a Barcelona
Despatxos completament 
equipats per desenvolupar la 
seva feina de la manera més 
eficient. Facilitats per adequar 
els espais a les seves 
necessitats amb preus molt 
assequibles.

  www.cohealthbcn.com
  679 097 498

  info@cohealthbcn.com

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

  Srta. Gemma o Manel
 934 173 547

    934 213 487
  boomerang2@movistar.es

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

 932 056 239  
638 929 953  
638 929 955

>>>  
HABITATGE
Bonica casa a 3 vents a 
Cardedeu -casc urbà
(Zona Dominics), orientació 
SE, de 286 m2. 3 plantes:  
4 habitacions dobles, 2 banys,  
1 bany de cortesia i un estudi. 
Garatge per a 3 cotxes. Ampli 
jardí. Per entrar-hi a viure. 
440.000 €.

 658 689 592

>>>  
TREBALL
S’ofereix persona per 
telefonista-recepcionista/ 
auxiliar administrativa
Bona presència, experiència, 
molt responsable, metòdica i 
eficient. Tracte amb el públic 
.Atenció telefònica. Agenda 
visites. Incorporació 
immediata a temps complet.

  Eva Berenguer Rodríguez
 615022675

  evabere56@gmail.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 consulta mèdica
Tasques d’administrativa i 
recepcionista. Disponibilitat 
immediata. Amb experiència.

  Maite
 626 480 757

S’ofereix auxiliar 
d’infermeria
Per treballar en consultoris o 
centre mèdics. Disponibilitat 
matins.

  Marllin Gualpa Avilés
 669 204 872

  marllin2001@yahoo.es

S’ofereix psicoterapeuta 
per treballar en consulta 
psiquiàtrica, clínica o 
centre mèdic
Professionalitat i experiència. 
Orientació teoricopràctica: 
psicodinàmica. Titulada per 
C.I.P. a Miami (Florida, EUA).

  Ma. Àngels Pellín
 661 296 315

  angipeco@hotmail.com

M’ofereixo com a 
recepcionista sanitària 
amb experiència
He treballat amb un metge 
reumatòleg i de capçalera 
durant 8 anys. Actualment 
estic cobrant l’atur. 
Incorporació immediata.

  Esther
 605 503 838

  estevezarenos@gmail.com

Dona, 57 anys, m’ofereixo 
per treballar en consulta 
mèdica
Preferentment tardes, en 
tasques administratives i de 
recepcionista, atenció al 
pacient, organització agenda 
mèdica, etc. Experiència en 
mútues amb referències. 
Anglès nivell mitjà, català 
parlat i escrit. Informàtica 
nivell usuari, ordenada i 
metòdica. M’agrada el tracte 
amb la gent.

  M. José Rodríguez García
609 420 562

Treball en consulta 
mèdica
Titulada en turisme amb 
experiència en tasques 
administratives des de fa 20 
anys, hostessa en diferents 
esdeveniments i molta 
empatia amb el públic en 
general, s’ofereix per treballar 
en consulta mèdica.

  Eva Garcia Sureda
629 961 211

  evaclaramax@yahoo.es

Administrativa oficial 1ª
Professional de l’administració 
d’empresa i domini de 
qualsevol mena 
d’administració amb 
mecanografia, audiovisual i 
experiència en els paquets 
informàtics Windows 10, Excel, 
etc. i plataformes telemàtiques 
de l’administració. Incorporació 
immediata. 

  Luisa
 645 807 823

  lulucigar@gmail.com

Senyora busca feina de 
jornada parcial
Indiferent matins o tardes. Tinc 
experiència de més de 8 anys 
de recepcionista i auxiliar a 
una Clínica de Barcelona.

 637 848 948
  montserratisernrovira@
gmail.com

M’ofereixo per treballar 
en centre mèdic, consulta 
privada o clínica de 
medicina estètica
Titulacions d’auxiliar 
d'infermeria i estètica. 
Experiència en quiròfan (àrea 
de medicina estètica) i 
consulta privada. Comarques 
Alt Penedès i Anoia.

  Silvia
  636 776 436

  silvia.1427@hotmail.com

Agnès, llicenciada
M’ofereixo per treballar en una 
consulta mèdica. Experiència. 
M’agraden els malalts.

  690 736 111

M’ofereixo per a tasques 
de: recepcionista, 
telefonista i 
administrativa sanitària
Català (Nivell C), castellà 
escrit i parlat correctament. 
Informàtica i xarxes a nivell 
usuari. Llicenciada en dret 
per la UB. Màster en 
drogodependències per la 
Facultat de Psicologia  
de la UB.

  Laura Estellers López
  658 985 494

  lauraaboga@hotmail.com

S’ofereix per treballar en 
consulta mèdica o 

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

Petits anuncis



Petits anuncis

40      

Cultura i societat

40     

Petits anuncis

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

hospital
Com a recepcionista 
telefonista, tasques 
administratives, amb 
coneixements d'informàtica, 
català nivell C i anglès nivell 
mitja.

  Teresa
  6661 058 117 
933 405 473

  tmillan62@gmail.com

S’ofereix auxiliar de 
Medicina Estètica
15 anys d’experiència, domini 
d’aparatologia, reflexologia, 
drenatge limfàtic, 
quiromassatge, 
radiofreqüència, cavitació,  
LPG. Domini també idioma 
rus.

  Ksenia Ghvaberidze Alania
  633 766 657

  ketyge@hotmail.com

S’ofereix recepcionista per 
treballar en consultori 

mèdic
Experiència en atenció al 
públic. Bona presència, 
responsable, puntual i 
compromesa. Castellà i català 
natiu, francès i italià. Cursos de 
psicologia infantil i 
puericultura. Disponibilitat 
horària matins i tardes  
(excepte dijous tarda).

  Virginia Bernal
  676 777 041

  virginia@virginiadrom.es

S’ofereix senyora com a 
recepcionista en centre 
mèdic/clínica dental
Experiència de 20 anys. Cap. 
Coordinació gestió agendes, 
software mèdic. Graduada 
per la UAB Traducció/
Interpretació. Parlo 4 idiomes: 
anglès, francès, espanyol i 
català. Bona presència. 
Habilitats socials i capacitat 
comunicació. Actualment 
treballant.

  montcor47@gmail.com

Auxiliar d’infermeria/
secretària per treballar 
en consultori o centre 
mèdic
Bona presència, responsable, 
treballadora, bon tracte amb 
el pacient, empàtica. Idiomes: 
castellà, català, francès, 
anglès. 14 anys experiència 
hospital d’administrativa, 
auxiliar. Disponibilitat total o 
parcial immediata de matins i 
alguna tarda. 49 anys.

  Ana
  665 668 268

  anamoraporta123@
gmail.com

Administrativa amb 
experiència
en atenció al públic en 
consulta privada i de 
veterinària, m’ofereixo per 
treballar mitja jornada. 
Idiomes: anglès nadiu i italià.

  Silvia Noel
  618 908 377

  silvianoelb@hotmail.com

Mostro el meu interès 
per treballar com a 
auxiliar/administrativa 
en consulta mèdica
Estudiant de 3r curs 
d’infermeria a Sant Joan de 
Déu - UB. Em considero una 
persona compromesa, 
responsable i eficient, amb 
ganes d’aprendre. 
Incorporació immediata.

  Berta Sanchez
  687 675 131

  berta.sanchez3@ 
gmail.com

S’ofereix auxiliar 
infermeria/secretària 
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys 
d’experiència en consulta 
mèdica (C.M. Teknon). 
Idiomes: català, anglès i 

francès. Certificació de 
Microsoft de cursos d’Access, 
Excel, Word i PowerPoint. 
Internet, SAP i auxiliar 
dlínica. 50 anys. Incorporació 
immediata. Disponibilitat 
tardes.

  Silvia
  686 290 219

  sperezcorreas@yahoo.es

>>>  
UTILLATGES

Per jubilació es ven 
Ecògraf Toshiba Tosbee
Amb sonda vaginal i 
convex, videoimpressora 
Sony, cardiotocògraf 
Sonicaid FM5, colposcopi, 
taula de reconeixement 
ginecològic Masia, taula 
auxiliar, microscopi 
Olimpus, balança Seca amb 
tallímetre, mobles despatx, 
instrumental ginecològic.

  629 059 433

Segons el cas, drug pot equivaler en català 
a fàrmac, o bé a medicament. També de ve-
gades drug s’utilitza amb el sentit de princi-
pi actiu. 

La forma anglesa drug es pot traduir en cata-
là de maneres diverses segons el sentit exac-
te amb què s’utilitza. En l’àmbit de la salut, 
cal utilitzar en cada cas les formes més preci-
ses i més acostades als usos dels experts.

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

Parlem de “drogues”

Dolors Montes Pérez
Centre de Terminologia TERMCAT

Podeu consultar les fitxes d’aquests ter-
mes en el Cercaterm, el cercador termi-
nològic del TERMCAT.

Article complet a: 
www.comb.cat 
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Com afrontar econòmicament 
una baixa laboral?

T ant els treballadors que 
cotitzen al règim d’autònoms 
de la Seguretat Social (RETA) 
com els treballadors per 
compte aliè, tenen dret a una 

prestació d’incapacitat temporal de la 
Seguretat Social. No obstant això, en el 
cas dels autònoms, no acostuma a ser 
suficient per afrontar les despeses fixes ja 
que les prestacions de la Seguretat Social 
mai arriben a ser el 100 % dels ingressos 
que perceben estant en actiu.

El Règim Especial de Treballadors 
Autònoms de la Seguretat Social (RETA) 
garanteix, en cas de baixa laboral, unes 
prestacions en funció de dos paràmetres: la 
base de cotització i el motiu de la baixa. Pel 
que fa als tipus de prestacions de la 
Seguretat Social en el cas de baixa, són dos:

1. Les contingències comunes, per a 
malalties comunes i accidents no laborals. 
La prestació tindrà el caràcter 
d’obligatòria i es començarà a percebre de 
la següent manera:

•  Del 4t al 20è dia de baixa (tots dos 
inclosos) es percebrà el 60 % de 
l’import de la base reguladora.

•  Del 21è dia de baixa fins a l’alta o 
esgotament del període de la 
incapacitat, es percebrà el 75 % de 
l’import de la base reguladora.

2. Les contingències professionals, que 
es refereixen a les malalties professionals i 
els accidents de treball. Els professionals 
autònoms rebrien de la Seguretat Social 
una prestació del 75% de la base 
reguladora des de l’endemà de la baixa.

Analitzant la situació i les prestacions 
que percebria el metge autònom, 
s’evidencia una falta de cobertura que 
genera intranquil·litat i inseguretat davant 
una baixa laboral, ja que la reducció dels 
ingressos amb els quals afrontar el nivell 
de despeses fixes (despeses de lloguer i 
manteniment de la consulta, sou 
d’empleats, hipoteca de la llar, possibles 
préstecs, despeses relacionades amb els 
fills) provoquen un desequilibri econòmic.

Per aquest motiu, s’aconsella 
incrementar les cobertures de la Seguretat 
Social ampliant la base de cotització, així 
com complementar-les amb alguna de les 
assegurances que hi ha al mercat 
dissenyades especialment per a aquesta 

finalitat, amb l’objectiu que l’autònom 
pugui mantenir el nivell d’ingressos desitjat. 

L’assegurança de baixa laboral 
proporciona tranquil·litat i estabilitat 
econòmica si s’ha d’interrompre 
temporalment l’activitat laboral o 
professional a causa d’una malaltia o 
accident esdevingut durant el 
desenvolupament de la professió o en la 
vida privada. L’objectiu és compensar en 
tot moment la disminució d’ingressos o 
l’increment de despeses derivades de no 
poder treballar. 

Des de Medicorasse, la corredoria 
d’assegurances del Grup Med, 
posem al teu abast un equip 
d’assessors que t’informaran 
sense compromís sobre 
l’assegurança de baixa laboral al 
telèfon 93 567 88 88 o a 
medicorasse.med.es

Metgessa de 42 anys 
amb base de cotització 
mínima 

Primer dia
de baixa

Sol·licita cobertura asseguradora 
addicional 100 € diaris (3.000 €/mes) 
per garantir ingressos en cas de: malaltia 
o accident cobert per la pòlissa

67
€/mes 

Per

100 €/dia

365 dies 
màxim



Grup Med

Per què és 
convenient fer 
testament?

El testament és la 
manifestació de voluntat 
d’una persona sobre com 
han de repartir-se els seus 
béns quan ja no hi sigui. És 
la millor manera d’ordenar 
els seus interessos i desitjos, 
ja que té per objecte fer 
constar de forma legal la 
voluntat sobre la distribució 
dels seus béns, drets i 
obligacions. Això facilita, 
una vegada produïda la 
mort, la transmissió als seus 
successors i evitant així 
eventuals problemes sobre 
com ha de fer-se aquest 
repartiment.
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Hi ha diferents tipus de testament 
(hològraf, notarial tancat...) 
però el més comú i senzill és el 
testament obert notarial. Per 
fer-lo es recomana un previ 

assessorament i preparar el contingut de 
conformitat amb la legislació vigent i amb 
la voluntat del testador (persona que fa 
el testament). La notaria en remetrà una 
còpia al Registre de darreres voluntats 
per tal que, en produir-se la defunció, es 
pugui acreditar si el testador disposava o 
no de testament.

El testador ha de manifestar a qui vol 
deixar els seus béns i com els vol repartir. 
No obstant això, hi ha disposicions legals 
que obliguen el testador a deixar part del 
seu patrimoni a determinats familiars. A 
Espanya i a Catalunya, existeix la figura 
jurídica de la legítima, consistent en una 
part del patrimoni del qual el testador no 

pot disposar lliurement, pel que marca 
determinats límits al repartiment dels 
béns entre els hereus, denominats hereus 
forçosos o legitimaris.

El testador pot deixar escrita la seva 
voluntat sobre a qui nomena hereu o 
hereus, els quals heretarien tot el patrimoni 
del difunt a parts iguals, si no s’estableix 
el contrari. També és possible deixar béns 
concrets a persones determinades, els 
anomenats llegats, o bé posar condicions 
als hereus per heretar uns concrets béns. 
També en un testament es poden nomenar 
tutors pels menors o incapacitats, opció 
molt aconsellable, atès que permet 
planificar amb temps la transmissió dels 
béns amb la finalitat de protegir-les.

El testament és secret i la còpia 
d’aquest sols la pot aconseguir en vida 
el testador o algú degudament apoderat 

per ell. Per tant, fins a la mort del testador 
no es podrà tenir dret a obtenir una còpia 
del testament i només podran fer-ho els 
interessats en l’herència.

El testament o últimes voluntats es  
pot canviar tantes vegades com es vulgui, 
prevalent sempre l’últim testament atorgat, 
ja que les disposicions testamentàries 
posteriors revoquen les anteriors en allò 
que les contradiguin.



Grup Med

Amb un assessorament adient és possible preparar un testament adequat als interessos 
de cada persona, analitzant les seves circumstàncies personals i patrimonials. Aquest 
assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting jurídic al telèfon 93 567 88 88 o 
mediconsulting.med.es/ca/consulta.
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QUÈ PASSA SI NO ES FA 
TESTAMENT? 
Si una persona mor sense haver fet 
testament, per tal de poder tramitar 
l’herència, caldrà obrir la successió 
intestada, el que suposa seguir el que 
la llei estableix sobre qui heretarà. 
S’estableix un ordre de preferència 
(ordre de succeir) sobre la part de 
l’herència de lliure disposició i no 
s’inclou la legítima, atès que d’aquesta 
no se’n pot disposar lliurement, ja 
que és la part de l’herència que per 
imperatiu legal va als fills o pares. A 
Catalunya, la legítima és una quarta 
part de l’herència i l’ordre legal de 
succeir (quan no s’ha fet testament 
respecte a les tres quartes parts 
de l’herència restant) es regeix pel 
següent:

1  Seran cridats com a hereus del difunt 
els fills i, si aquests han mort, els fills 
o néts d’aquests, que seran hereus 
universals de l’herència i heretaran per 
parts iguals entre ells. Si en l’herència, 
a més dels fills, existeix cònjuge vidu o 
convivent supervivent en una parella de 
fet estable, aquest adquireix l’usdefruit 
de tota l’herència (universal), però pot 
optar en el seu lloc per obtenir una 
quarta part de l’herència, a banda de 
l’usdefruit de l’habitatge conjugal o 
familiar.

2  Si no hi ha descendents, l’herència 
correspon al cònjuge vidu o el 
convivent en unió estable de parella de 
fet (que no estigui separat legalment). 
No obstant això, no té dret a succeir 
qui en el moment de la defunció estava 
separat, divorciat o en cas que existís 
sentència de nul·litat matrimonial, tret 
de reconciliació posterior. La parella de 

fet convivent tampoc té dret a heretar 
si en el moment de la defunció estava 
separada de fet.

3  Si no hi ha ni descendents ni cònjuge 
o convivent en una parella estable, 
hereten els ascendents i, a manca 
d’aquests, els col·laterals (els germans, 
els fills dels germans i els parents fins 
al quart grau), seguint l’ordre que 
estableix la llei.

4  Finalment, si falten les persones 
esmentades, succeeix la Generalitat de 
Catalunya.

Disposar d’un testament ens permetrà 
protegir els nostres i deixar-ho tot resolt 
segons la nostra voluntat, ja que és el mitjà 
fonamental per distribuir els béns, drets i 
obligacions d’una persona quan aquesta 
mor i evitar conflictes familiars a l’hora 
de tramitar una herència, situació que 
malauradament es dóna sovint. 
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Quines són les aplicacions 
de la impressió 3D en la 
pràctica clínica? 

C
om s’aplica la impressió 3D en 
la pràctica clínica? Pot servir per 
optimitzar processos i recursos? 
Aquestes són algunes de les 
qüestions abordades en la jor-

nada dedicada a les aplicacions de la im-
pressió 3D que el Col·legi va organitzar el 
passat mes de maig. El president de la Junta 
Comarcal del Bages, Jordi Aligué, va pre-
sentar la jornada i el president de la Societat 
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Trauma-
tologia i vocal de la Junta de Govern del Col-
legi, Pere Torner, va moderar la taula. Hi 
van participar el radiòleg de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, Josep Munue-
ra; el traumatòleg de l’Hospital Universitari 
Parc Taulí de Sabadell, Ferran Fillat; la cap 
del Servei d’Oftalmologia de la Fundació 
Althaia de Manresa, Neus Busquet; l’engi-
nyer biomèdic de l’Hospital Universitari 
Parc Taulí de Sabadell, Sergi Coderch; el 
metge d’atenció primària del Centre Sanita-
ri del Solsonès, Antoni Fernández, i el di-
rector general d’Avinent Implant System SL, 
Albert Giralt. 

Solucions personalitzades 
La impressió 3D està aplanant el camí de la 
medicina personalitzada. Per exemple: els 
models anatòmics en 3D ajuden els paci-
ents a entendre com serà la seva interven-
ció i a fer-la més seva.  

Aplicacions actuals
La impressió 3D es fa servir per fer:
•  Models anatòmics: representació física 

d’una imatge 3D. Són molt útils per assa-
jar una intervenció, per estalviar temps a 
quiròfan i per fer un millor diagnòstic o 
tractament. 

•  Guies quirúrgiques: els cirurgians poden 
reproduir el pla operatori dins del quiròfan 
i aconseguir un resultat molt més acurat.

•  Implants personalitzats: que després 
s’implanten en el cos dels pacients.

•  Disseny d’instruments quirúrgics: amb 
la impressió 3D s’aconsegueix fer petites 
sèries d’instruments quirúrgics a un cost 
molt més baix i assequible. Permet millo-
rar els models existents o fer-ne d’altres 
totalment personalitzats. 

Oftalmologia, neurocirurgia, traumatolo-
gia, cirurgia cardíaca, plàstica, maxil·lofacial, 
oncològica, etc. són algunes de les múlti-
ples especialitats que poden treure profit 
de la impressió 3D per millorar resultats i 
optimitzar recursos.
 
Noves professions
La tecnologia 3D també ha comportat 
l’aparició de noves disciplines i nous per-
fils professionals. Cada cop és més fre-
qüent trobar als hospitals biotecnòlegs, 
bioenginyers o enginyers biomèdics tre-
ballant braç a braç amb professionals sani-
taris. El treball en equips multidisciplinaris 
és fonamental per sumar coneixements i 
experiències i així trobar les solucions tec-
nològiques i mèdiques més adequades en 
cada cas. 

Formació
La impressió 3D també té un paper molt 
important en la formació dels professio-
nals sanitaris. Així, amb els models anatò-
mics, ja des de la facultat, els futurs metges 
poden veure casos clínics de pacients reals 
i participar activament en el seu estudi. 
D’altra banda, els professionals sanitaris en 
actiu poden practicar les seves intervenci-
ons, especialment les més complexes, tan-
tes vegades com vulguin i afinant al màxim 
els seus moviments. 

Optimització de processos i recursos
La implementació de la impressió 3D en la 
pràctica clínica està demostrant que amb 
aquesta tecnologia s’estalvia temps qui-
rúrgic, es disminueixen els costos, s’opti-
mitzen els processos i s’obtenen millors 
resultats. 
Les aplicacions de la impressió 3D són múl-
tiples i en un futur no gaire llunyà és molt 
probable que, gràcies a la bioimpressió,  el 
titani doni pas a materials regenerables. 

Més informació: 
www.youtube.com/ 
combarcelona 
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Entrevista

“El gran repte és augmentar el nombre de metges 
i metgesses que volen formar part de projectes 
d’emprenedoria”

Nadia Pons, 
Gerent del Programa d’Emprenedoria  
del Col·legi de Metges de Barcelona

A
mb una sòlida experiència en 
innovació i creació d’empre-
ses de base tecnològica, Nadia 
Pons es la nova responsable 
del Programa d’Emprenedoria 

del CoMB. Aquest programa continua al 
costat dels emprenedors per ajudar-los a 
fer realitat els seus projectes, però també 
aportarà noves accions i línies de treball. 
De fet, ja està col·laborant en l’organitza-
ció de la jornada “Graphene for biomedi-
cal applications”, que serà la iniciativa eu-
ropea més rellevant sobre aplicacions 
basades en el grafè en medicina. A més, 
vol establir noves aliances i col·laboraci-
ons per tal d’oferir als col·legiats recursos 
i eines amb els quals assolir l’èxit dels 
seus projectes. 

Quines són les novetats del Programa 
d’Emprenedoria?
Volem esdevenir un segell de validació en 
la preparació de projectes d’emprenedoria 
que generin impacte en medicina i salut. 
L’objectiu és poder guiar els emprenedors 
en el dinàmic ecosistema de la innovació i 
dotar-los d’eines per tal que els seus pro-
jectes vagin endavant i aconsegueixin el 
finançament necessari. Una de les grans 
característiques de Barcelona com a hub 
d’emprenedoria en salut és l’excel·lència 
de les tecnologies i els professionals, fet 
que determina un ambient de gran com-
petència. Per generar projectes d’èxit, el 
col·lectiu mèdic haurà de treballar de la 
mà d’enginyers, informàtics, biòlegs, dis-
senyadors, químics i biotecnòlegs, entre 
d’altres. El Programa d’Emprenedoria 

també vol ser nexe entre medicina i tec-
nologia i contribuir a la generació d’equips 
transversals.

Com podeu ajudar als col·legiats?
Oferim una eina d’assessoria per a creació i 
gestió de projectes empresarials nascuts 
de tecnologies disruptives i posem a la 
seva disposició una àmplia xarxa de con-
tactes per a la consolidació de les seves 
propostes.  

Continuareu fent els Fòrums 
d’Inversió Healthcare?
Sí, aquesta activitat és producte d’una ex-
cel·lent herència de l’anterior programa 
“Metge Emprenedor”, que va néixer el 2009 
i ha ajudat a dinamitzar més de 700 projec-
tes de biomedicina, mobilitzant al voltant 
de 100 milions d’euros, l’octubre celebra-
rem la 25a edició del Fòrum.

Heu plantejat noves accions?
Amb l’objectiu de mantenir els avenços en 
medicina lligats a la disrupció científica i 
afavorir les col·laboracions entre tecnòlegs 
i col·legiats, el pròxim 6 de novembre orga-
nitzem, conjuntament amb el Graphene 
Flagship, la jornada “Graphene for biomedi-
cal applications”. Aquesta serà la iniciativa 
europea més rellevant per al desenvolupa-
ment d’aplicacions biomèdiques basades 
en grafè. 

Preveieu col·laborar amb altres 
institucions?
Col·laborarem amb institucions europees 
que facilitin la internacionalització de l’em-

prenedoria. A més, ens estem reunint amb 
els principals centres de recerca on es de-
senvolupen tecnologies que poden ser 
d’interès de la medicina i col·legis com el 
d’Enginyers de Barcelona i el Col·legi d’In-
fermeres i Infermers de Barcelona. De la 
mateixa manera, estem enfortint les col·la-
boracions amb les oficines d’innovació 
dels hospitals.

Quines experteses aportes com a 
nova responsable del programa?
Sóc biòloga, especialitzada en innovació i 
en creació d’empreses de base tecnològi-
ca. La meva experiència es basa en detec-
tar tecnologies amb potencial comercial i 
desenvolupar un camí per a la seva explo-
tació. Compto amb un sòlid coneixement 
del funcionament intern del sistema de re-
cerca català i europeu i del marc legal en el 
qual la ciència pot convertir-se en tecnolo-
gies d’impacte a la societat. 

Quins són els reptes que et proposes 
en aquesta nova etapa del programa 
d’emprenedoria?
El principal repte és poder proporcionar 
connexió entre les experteses necessàries 
per a l’èxit individualitzat de cada projec-
te. Per això, és important ampliar la xarxa 
de contactes de gran qualitat i seleccionar 
la participació en esdeveniments que 
aportin valor afegit. Aquestes són les ba-
ses pel següent gran repte, que és ajudar 
a augmentar el nombre de metges que 
volen formar part de projectes d’empre-
nedoria. 
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Viatges
La capital del Regne Unit és una de les ciutats més globals del món: 8 milions 
d’habitants que parlen més de 300 llengües, un impressionant llegat històric que 
es remunta als romans i una importància cabdal en el món de les finances, el 
comerç, les comunicacions, la música, l’art, el turisme, la moda i el coneixement. 
Com pots planificar el teu temps quan visites aquesta urbs vibrant i inesgotable? 
Et donem cinc itineraris perquè et sigui més fàcil. Enjoy your stay!

Més informació: 
https://mediviatges.
med.es

Londres

La Secció de Metges Sèniors ha organitzat un viatge  
a Londres del 4 al 8 d’octubre.

Els monuments imprescindibles
La Torre de Londres es conserva com a 
testimoni de la ciutat medieval, mentre que la 
imponent Catedral de Saint Paul ens trasllada 
al Barroc, i el seu icònic Parlament és un símbol 
de l’època victoriana. Visita també els moderns 
gratacels de la City, fites de l’arquitectura 
contemporània.

Parcs i jardins de somni
Des de la increïble varietat botànica dels Kew 
Gardens fins als cèntrics Hyde Park o Regent’s 
Park, passant pels cérvols que campen en 
plena llibertat a la reserva de Richmond, 
Londres és una de les capitals europees amb 
més zones verdes i més ben cuidades. 

Museus per gaudir  
i aprendre
Coneix els museus de 
Londres! No hi poden faltar el 
British Museum (especialitzat 
en Mesopotàmia, Egipte, 
Grècia i Roma), la National 
Gallery (amb pintures dels 
segles xiii al xx), la Tate Modern 
(art contemporani) o el 
Natural History Museum, 
perfecte per a una visita 
familiar. 

Mercats: tot el que  
vulguis (i més)
Antiguitats a Old Spitafields o 
Portobello Road, moda i disseny a 
Brick Lane o Box Park, gastronomia 
gourmet al Borough, roba 
alternativa a Camden, streetfood a 
Broadway... La varietat de mercats 
als carrers de la capital britànica és 
gairebé inabastable.  

Música? Teatres, auditoris i pubs
Fes un tast de l’ambient melòman de Londres escoltant òpera al 
Covent Garden o la Filharmònica al Royal Festival Hall. Per a gustos 
més moderns, gaudeix de teatre musical al West End, o escull entre 
l’oferta de bandes locals que toquen als pubs de Shoreditch, 
Hackney o Peckham, els barris de moda. 

Ens deixem altres visites: la ruta de Jack 
l’Esbudellador a Whitechapel, els centres 
comercials de luxe a Knightsbridge, el llegat 
industrial a Battersea... Troba el teu propi itinerari!

inesgotable
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DESPATX PER LLOGAR

Ampli local de lloguer, amb excel·lent ubicació,  fa cantonada.
Superfície aproximada: 450 m2. Tot exterior, amb àmplies finestres i 

molta visibilitat. 
Apte per a Consultori Mèdic. Entresol amb accés directe al carrer. 

Disposa de diversos lavabos, un d’adaptat a minusvàlids. 
 La zona compta amb excel·lents comunicacions de transport públic i 

molt a prop de la principal estació de tren de Barcelona, i a menys 
de deu minuts caminant, de la cèntrica plaça de Francesc Macià. 

Únicament interessats trucar al telèfon: 722 194 175
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En el marc de l’IFMiL estem dissenyant un 

itinerari específic de formació en lideratge 

adreçat als metges amb l’objectiu de crear 

una pedrera de professionals mèdics amb 

capacitats i habilitats per liderar la trans-

formació del sistema sanitari català.

 
En un entorn cada vegada més complex, 

cal adaptar el model d’atenció sanitària a 

les necessitats de les persones i dels pro-

fessionals. I, per fer-ho, és necessari pro-

moure el lideratge dels metges donant-los 

eines per aconseguir una nova manera 

d’organitzar-se, de fer i d’atendre. 

Aquest nou itinerari formatiu de lideratge do-

tarà el metge de les capacitats relacionals, 

gestores i estratègiques necessàries per ser 

líder d’ell mateix, de la seva pròpia consulta, 

d’un equip de treball o d’una institució. 

Estem creant les bases d’un sistema de 

formació que garanteixi capacitats i ha-

bilitats sobre lideratge en funció del mo-

ment curricular i professional en què es 

trobi cada metge. 

Albert Ledesma

Consell de Govern de l’IFMiL

La proposta formativa per a metges líders que impulsa l’IFMiL  

es desplega a través de sis àmbits transversals de coneixement: 

 Professionalisme mèdic al segle XXI

  Volem posicionar la professió de metge a la societat  

actual, enfortint els valors i els principis que la inspiren 

i la fonamenten. 

 Competències per liderar la transformació

  Volem garantir l’aprenentatge de les capacitats, els 

instruments i les habilitats necessàries per liderar el procés 

de transformació del sistema sanitari català. 

 Aportar valor a la relació metge-pacient

  Volem afegir i garantir valor a tota la relació d’atenció entre 

metge i pacient com a eix nuclear de l’acció formativa. 

 Dibuixar el futur

  Volem imaginar i dibuixar l’escenari de futur que els metges 

es trobaran amb la precisió que permetin les incerteses 

estructurals i conjunturals de la societat i de l’entorn. 

  Construir des de la flexibilitat  

i l’adaptació al canvi

  Volem incorporar la visió de canvi i d’adaptació permanent a les 

necessitats d’atenció de les persones, repensant el servei en si 

mateix, com s’estructura, com s’organitza i com s’ofereix. 

 Compromesos més enllà de la consulta

  Volem incorporar el lideratge dels metges en els diferents 

àmbits de la societat i del sistema sanitari. 

Lideratge mèdic com a eina transformadora del sistema sanitari Curs 
2019/2020

L’IFMiL, un espai de referència 

en la formació i el lideratge 

professional

Una de les grans apostes del Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya és l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL). 

Ens sentim, per tant, molt satisfets en veure com finalment es 

fa realitat un projecte tan esperat que ha estat possible gràcies 

a la il·lusió, el talent i l’esforç d’un gran equip i que suposa un 

replantejament de tota l’oferta formativa dels col·legis.

Molt sovint parlem de la necessitat que els professionals 

exercim el lideratge en l’àmbit de la sanitat. I, des del Consell 

de Col·legis, som conscients que la formació en lideratge 

era un buit que calia omplir. L’IFMiL neix per ser aquest espai 

de referència en el qual els professionals puguin adquirir els 

coneixements, les habilitats i les competències per esdevenir 

bons líders.

L’IFMiL arrenca amb una oferta formativa que anirà creixent 

progressivament i adequant-se als reptes que ens planteja el 

futur. Una formació transversal, pràctica i moderna, tant pel 

que fa als continguts com a les metodologies, però, alhora, 

humanista, reflexiva i impregnada dels valors que són inherents 

a la nostra professió, especialment el compromís amb els 

pacients i amb la societat.

 

Jaume Padrós

President del Col·legi de Metges de Barcelona

Formació mèdica continuada 

de qualitat

L’IFMiL neix amb l’objectiu d’oferir als metges una 

formació mèdica continuada de qualitat que permeti als 

professionals exercir la medicina amb les millors habilitats 

tècniques i coneixements, però també amb els valors del 

professionalisme, assumint lideratges i promovent la salut 

de la societat i de les persones. 

Anirem confeccionant un catàleg formatiu excel·lent amb 

una metodologia pedagògica innovadora que garanteix la 

competència del metge al llarg de la seva carrera professional. 

En aquest marc, oferirem un itinerari formatiu longitudinal 

als metges que els doni eines per liderar projectes, àmbits i 

processos dins del sistema sanitari. 

Volem convertir l’IFMiL en una marca de prestigi de la 

formació mèdica continuada i que sigui un referent de la 

formació en lideratge per als professionals de la salut del 

nostre país. Tenim el compromís i el repte de promoure i 

fomentar noves fornades de metges líders que garanteixin 

el relleu generacional i que liderin la transformació del 

sistema sanitari per donar una millor atenció a les persones 

en l’entorn social, econòmic, tecnològic i demogràfic actual 

i de futur. 

Lluís Esteve

Consell de Govern de l’IFMiL

Nou model
Impulsem un model de formació basat en la innovació  que fa 

possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’inter-

canvi d’experiències i la pràctica professional.

Des del nostre compromís amb la societat, i incorporant el pro-

fessionalisme i la bona pràctica ètica i clínica, volem ser útils als 

metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

Equip docent
Comptem amb un quadre docent excel·lent format per metges 

en actiu i també per professionals d’altres àmbits que aporten la 

seva expertesa i reconeixement. 

A més de capacitats tècniques i coneixements, tots tenen habili-

tats comunicatives i pedagògiques que els permeten adoptar un 

rol proactiu més enllà del model expositiu tradicional.

Campus virtual
Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un 

campus molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona 

resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamen-

ta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear 

o construir. 

Amb aquesta finalitat, les aules virtuals de l’IFMiL incorporen ei-

nes i recursos com fòrums, tallers, qüestionaris i espais de relació 

que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

5 motius per confiar en nosaltres

1.   Rigor i excel·lència acadèmica

  Elaborem els materials de la mà dels millors experts i els revi-

sem des del punt de vista tècnic, pedagògic i acadèmic.

2.  Transferència i aplicabilitat professional

  Dotem els nostres cursos d’un enfocament eminentment 

pràctic. Volem assegurar que els aprenentatges siguin trans-

feribles a l’exercici de la professió.

3.   Metodologia pedagògica d’excel·lència 

  Apostem per una metodologia oberta i participativa que tren-

qui amb el model clàssic 100 % expositiu. Assegurem un se-

guiment individualitzat que conviu amb el treball col·labora-

tiu, el role-playing, la simulació o la resolució de casos.

4.  Flexibilitat i versatilitat de formats

  Volem posar-t’ho fàcil. I amb aquesta voluntat anirem configu-

rant un catàleg divers en modalitats (on line, presencial i semi-

presencial) i formats (màsters, cursos, autoformatius, tallers, 

píndoles per a mòbil...).

5.  Amb l’aval dels Col·legis de Metges i dels 

millors companys de viatge

  Busquem les millors aliances amb col·laboradors d’alt nivell, 

com universitats, centres de formació, societats i altres col·le-

gis professionals que aporten coneixement, experiència i es-

pecialització als nostres programes.


