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Opinió i anàlisi
Arrenquem l’any posant  
al dia el Codi de Deontologia  
i esperant pressupostos 
Acomiadem aquest 2019 amb la satisfacció d’haver tancat l’any commemoratiu del 125è 
aniversari del CoMB amb un acte institucional, solemne i alhora emotiu, en el qual vam 
celebrar també la setzena edició dels Premis a l’Excel·lència Professional. Ho fem amb la 
mirada ja posada en el 2020, en els projectes que ja estan en marxa al Col·legi, els que han 
començat a prendre forma i els que haurem de definir al llarg de l’any. Entre aquests 
projectes, hi figura en un lloc destacat l’actualització del Codi de Deontologia del Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya, un procés que ha entrat en la seva recta final després 
d’un intens treball participatiu i de reflexió. Com sabeu, n’acabem de tancar el període 
d’informació pública i, tal com podeu llegir a les pàgines de la revista, està previst que el 
text definitiu s’aprovi durant el primer semestre de 2020. 

L’actualització del nostre Codi té l’objectiu de donar resposta als nous reptes i necessitats 
als quals ha de fer front la professió des de diferents àmbits. L’acompanyament al final de 
vida, la informació i la comunicació amb el pacient, l’ús de les TIC i de les xarxes socials per 
part dels professionals, la convivència amb tecnologies emergents i disruptives, el paper 
dels metges i metgesses davant de l’emergència climàtica... El nostre entorn, professional i 
social, canvia cada cop amb més rapidesa i nosaltres no volem ni podem ser aliens a 
aquestes transformacions que ens plantegen nous interrogants i noves exigències i 
responsabilitats que tenim el deure d’assumir.

La professió té la necessitat i l’obligació d’evolucionar d’acord amb cada moment. De cap 
manera podem permetre’ns quedar-nos enrere. Metges i metgesses hem de liderar, a més, 
aquests processos de transformació que afecten el sistema sanitari: la seva gestió, 
l’assistència, la recerca... I això, malgrat que el moment polític i la situació econòmica, 
certament, no ens ho posa fàcil. Diria que, més aviat, la situació és adversa. Continuem 
sense pressupostos, tant a Catalunya com a l’Estat; amb un dèficit de finançament que 
costarà molt de recuperar; sense accions de govern clares; sense rumb... Pel que fa a Salut, 
tan sols tenim promeses projectades en un futur incert.

Fa poc es van presentar les conclusions i proposta de mesures resultants del treball dut a 
terme durant el darrer any al Fòrum de Diàleg Professional i, des del Govern, s’acaba de 
llençar també la xifra de 900 milions més per a Salut supeditada, això sí, a l’aprovació dels 
pressupostos. Benvingudes aquestes propostes, però les paraules són això, paraules. I la 
necessitat d’inversions i d’actualització de les condicions laborals i salarials és urgent. Com 
també ho és fer front als reptes demogràfics de la professió. No podem seguir parlant d’un 
sistema sanitari d’excel·lència en aquestes condicions. Dir-ho i tornar-ho a repetir com un 
mantra només ens situa en l’autocomplaença i en la paràlisi. L’emperador va despullat i ja 
és hora que tots ens atrevim a dir-ho en veu alta perquè els que governen posin fil a l’agulla 
i perquè l’oposició se’n faci copartícep.

Esperem que el nou any ens porti alguna bona notícia i, sobretot, que ens porti un 
pressupost ajustat a les necessitats que tenim, així com uns honoraris dignes per als 
metges i metgesses que treballen al sector privat. Des de la Junta de Govern, no deixarem 
de reclamar-ho. 

Mentrestant, en aquest breu parèntesi del Nadal, vull desitjar-vos de tot cor, en nom meu, de 
la Junta de Govern i de tot l’equip del CoMB i del Grup Med, un molt feliç i venturós 2020. 

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

Jaume Padrós Selma,
president del Col·legi de Metges  
de Barcelona
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En el Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència 
envers les dones, la Junta de 
Govern del CoMB va fer públic 
un vídeo en el qual reitera el seu 
compromís en la lluita contra 
totes les formes de violència 
masclista i insta tots els metges 
i metgesses a no abaixar la 
guàrdia i a oferir tot el suport, 
acompanyament i assistència 
a les víctimes i a les seves 
famílies. També s’informa que 
s’ha començat a treballar en 
un projecte de formació amb 
l’objectiu d’oferir pròximament 
als col•legiats i col•legiades eines 
que els permetin abordar de 
manera més eficaç la prevenció 
i la detecció de la violència 
masclista, així com oferir una 
millor atenció a les pacients  
i els seus familiars, especialment 
els fills i filles. 

El vídeo

Benvolguts companyes i companys,

El número 157 que teniu a les mans recull l’acte central del 125è aniversari del CoMB, 
que es va dur a terme conjuntament amb el lliurament dels Premis a l’Excel·lència 
Professional 2019. Un acte molt ben organitzat, molt emotiu i dut a terme seguint els 
valors de la nostra professió. 

Destacar també altres aspectes rellevants, com els relacionats amb el Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones, fet del qual la nostra professió, 
malauradament, no s’escapa, com fa palès la tragèdia viscuda per la mort d’una 
metgessa a Terrassa, víctima de violència masclista.

També hi trobareu el resum de la Jornada de la Professió Mèdica a Puigcerdà; el projecte 
de modificació del Codi de Deontologia del CCMC; una interessant taula rodona sobre 
autogestió i autonomia de gestió, amb experiències a l’atenció primària i moltes altres 
notícies, comentaris i converses amb companys de diferent procedència i lloc de treball.

El CoMB és una entitat viva i molt activa, com podreu veure en el resum de l’Informe 
Anual 2018. Els professionals de la casa fan possible aquesta realitat. A tots ells, les 
gràcies, especialment als responsables del procés de redacció i edició d’aquesta revista.

Que gaudiu d’aquest nou any i sempre de molta salut! 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB
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L’actualització del Codi de Deontologia  
del CCMC entra a la recta final
Durant el termini d’exposició pública tots els col·legiats i col·legiades han pogut  
consultar el projecte i presentar-hi al·legacions i propostes

L
a modificació del Codi de Deonto-
logia del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (CCMC) es 
troba ja en la fase final per a la seva 
aprovació definitiva. El passat 2 de 

desembre va finalitzar el període d’exposi-
ció pública del projecte, que es va iniciar el 
30 de novembre i durant el qual tots els 
col·legiats catalans van poder consultar el 
text aprovat prèviament pel Plenari del 
CCMC i presentar les seves al·legacions i 
propostes, així com accedir a la memòria 
justificativa. Un cop recollides totes les 
al•legacions, el Plenari del CCMC les reme-
trà a la comissió redactora per a la seva va-
loració. L’aprovació definitiva del Codi cor-
respon al CCMC, que remetrà el text al 
Departament de Justícia perquè en deter-
mini l’adequació a la legalitat i per a la seva 
publicació al DOGC. La previsió és que tot 
aquest procés finalitzi abans de l’estiu de 
2020.

L’actualització del Codi de Deontologia 
del CCMC es basa en un procés participa-
tiu. De fet, la proposta de modificació ha 
estat fruit del treball intens d’una comissió 
d’experts formada per 22 professionals 
dels quatre col·legis, els quals van recollir 
totes les aportacions i reflexions que es 
van debatre a la quarta ponència del 3r 
Congrés de la Professió (primer durant els 
3 mesos de participació oberta online i, 
més endavant, de manera presencial a l’ac-
te final del Congrés, celebrat a Girona el 
novembre de 2016).

Nous reptes
Amb l’objectiu d’actualitzar el Codi i 

d’adaptar-lo als nous reptes i necessitats 
de la professió, el projecte de modificació 
aprovat pel CCMC ha incorporat 18 nor-
mes noves, n’ha modificat 41 i n’ha elimi-
nat 25. Pel que fa als àmbits en què s’han 
fet incorporacions i/o modificacions relle-

vants, destaquen l’acompanyament al final 
de la vida, les relacions de caire personal 
entre metge i malalt, la informació i la co-
municació amb els pacients, la medicina 
defensiva, el paper del metge de referèn-
cia, l’ús de les TIC i les xarxes socials per 
part dels professionals, els metges i met-
gesses amb responsabilitats de direcció, 
etc. El projecte també modifica i adequa 
als nous temps els títols de dos capítols: es 
proposa substituir el títol del capítol III 
(“De la informació”) per “De la informació i 
de la comunicació”, i el títol del capítol IX 
(“De l’experimentació mèdica sobre la per-
sona”), per “De la recerca i l’experimenta-
ció mèdica sobre la persona”. D’altra ban-
da, queda suprimit el capítol XI (“De la 
vaga”) i el XIV (“Deures del Col·legi de Met-
ges”.)
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) va celebrar el 21 de novem-
bre, al Museu Marítim de Barcelo-
na, l’acte central de la commemo-
ració del 125è aniversari de la 

institució, amb una vetllada que va home-
natjar la professió mèdica amb el lliura-
ment dels Premis a l’Excel·lència Professio-
nal, l’edició d’un llibret commemoratiu de 
Borja de Riquer sobre els metges a la soci-
etat catalana contemporània i una exposi-
ció videogràfica sobre personalitats mèdi-
ques significatives dels darrers 125 anys 
d’història de la medicina catalana. 

L’acte va comptar amb l’assistència del 
president de la Generalitat, Quim Torra; del 

vicepresident del Govern, Pere Aragonès; 
de la regidora de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona, Gemma Tarafa; i del director del 
Catsalut, Adrià Comella, entre d’altres re-
presentants institucionals. També hi eren 
presents el president del Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya (CCMC) i del 
Col·legi de Metges de Girona, Josep Vila-
plana, i els presidents dels Col·legis de 
Metges de Lleida i Tarragona, Ramon Mur i 
Fernando Vizcarro; el vicepresident del 
Consejo General de Colegios de Médicos, 
Tomás Cobo, i representants d’altres cor-
poracions professionals. Així mateix, hi van 
compartir la celebració amb els metges i 
metgesses diputats del Parlament de Cata-

lunya, exconsellers de la Generalitat, direc-
tius i gerents de centres sanitaris, així com 
representants d’institucions acadèmiques 
i de recerca, dels sindicats i de la patronal 
sanitària, com el president de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Bale-
ars, Joan Sala; el president de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya, Joan 
Viñas; el president de Metges de Catalu-
nya, Jordi Cruz; el president de Mutual Mè-
dica, Luis A. Morales; el president de la 
Unió Catalana d’Hospitals, Enric Mangas, i 
el president del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya, Manel Ferré.

El president del CoMB, Jaume Padrós, va 
destacar en la presentació de l’acte “la his-

Homenatge a la professió mèdica  
en la celebració dels 125 anys del 
Col·legi de Metges de Barcelona
En l’acte de celebració del 125è aniversari de la fundació del Col·legi de Metges de 
Barcelona, 51 metges i cinc equips assistencials van rebre la distinció de metges 
excel·lents en reconeixement a la seva trajectòria professional.
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Es pot seguir  
l’acte complet a:
www.youtube.com

tòria d’èxit de la professió mèdica catalana” 
en els 125 anys d’història del Col·le gi. En 
aquells inicis “els metges es van posar al 
costat de la societat per liderar-la cap a la 
modernitat, per defensar la llibertat, la de-
mocràcia, la llengua i la cultura i els drets 
nacionals”. Per Padrós aquest segell ha es-
devingut “part de la nostra identitat i, possi-
blement, això explica per què la professió 
és estimada per tota la societat”. Seguint 
l’exemple d’aquests metges pioners, Padrós 
va instar els professionals a mantenir aquest 
paper i a seguir al capdavant dels canvis 
que ara exigeix la societat del segle xxi. 
Aquest compromís social continua vigent, 
va explicar el president del CoMB, i n’és 

“Commemorem  
125 anys del Col·legi, una 
institució que ha estat 
testimoni d’una història 
d’èxit: la de la professió 
mèdica catalana”
Jaume Padrós 

bona mostra “un codi de Deontologia, ara 
en revisió, així com l’activitat de les diverses 
Juntes de Govern, que han alertat de  “la 
precarietat dels més joves, de la insuficièn-

cia de recursos per a una sanitat que pretén 
ser d’excel·lència”, han fet “propostes legis-
latives per millorar el sector d’assegurança 
lliure”, han reivindicat “un gran pacte polític 
i social sobre la sanitat”, han lluitat “contra 
les fake news en salut als mitjans”. També 
han “denunciat els abusos sobre població 
civil en països en conflicte” i “la violència 
masclista” i han defensat la incorporació a 
l’ideari mèdic de la sostenibilitat del planeta 
i les conseqüències del canvi climàtic”.

A l’acte es va projectar un breu missat-
ge en vídeo de l’escriptor nord-americà 
Noah Gordon, autor de novel·les com El 
metge i La doctora Cole, que va felicitar el 
Col·legi pel seu aniversari i va declarar la 

Celebració del 125è aniversari del CoMB i lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional 2019. El president de la Generalitat, Quim Torra; el 
president del CoMB, Jaume Padrós, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant el lliurament dels guardons.



10     

Professió

seva admiració envers els metges expressa-
da en la seva obra. “Espero que continueu 
tenint cura de la salut dels cata lans durant 
els 125 anys vinents”, va desitjar Gordon.

Premis a l’Excel·lència Professional
Aquests guardons, que enguany han arri-
bat la 16a edició, són el reconeixement que 
cada any fa el Col·legi a metges i metgesses 
i a equips assistencials que han estat pro-
posats pels mateixos companys per haver 
destacat en l’excel·lència i qualitat en l’acti-
vitat professional. En aquesta edició, s’han 
guardonat 51 metges i cinc equips assisten-
cials, en sis cate gories: Atenció hospitalària; 
Atenció primà ria; Altres àmbits assistenci-
als; Recerca bio mèdica; Educació mèdica i 
Humanitats, cooperació i gestió.   

La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bis-
be, va destacar que “aquests guardons no 
suposen cap aportació econòmica, sinó 
que són un reconeixement entre companys 

on es premia el professionalisme i els seus 
valors: l’honestedat, el compromís, el lide-
ratge, el coratge, la integritat, la feina ben 
feta, l’altruisme i l’excel·lència”. Seguida-
ment, el secretari del Col·legi, Gustavo 
Tolchinsky, va llegir l’acta de concessió 
dels guardons.

El president de la Generalitat i el vice-
president del Govern van acompanyar el 
president de la Junta de Govern del CoMB, 
Jaume Padrós, i els dos vicepresidents, El-
vira Bisbe i Jaume Sellarès, a l’hora de fer el 
lliurament dels premis als professionals 
guardonats dels premis. El director de 
l’Institut Respiratori de l’Hospital Clínic i un 
dels fundadors del Grup Janus, Àlvar Agus-
tí, premiat dins de la categoria d’Humani-
tats, Cooperació i Gestió, es va adreçar a 
l’auditori en nom de tots els guardonats, 
agraint el guardó i va reivindicar la huma-
nització de la medicina i els beneficis que 
aporten “la comunicació i l’empatia”. 

“Els Premis a l’Excel·lència 
Professional són un 
reconeixement entre 
companys on es premia  
el professionalisme  
i els seus valors”
Elvira Bisbe 

La periodista Montse Jené va conduir 
el lliurament dels Premis a l’Excel·lència, i 
l’actor i periodista Queco Novell va afegir 
la nota d’humor amb  un divertit monòleg 
sobre algunes situacions que es donen ha-
bitualment entre metges i pacients. El 
punt final a la nit el va posar la cantant 
Gemma Humet, qui va fer una actuació 
acompanyada de piano i contrabaix. 

Noah Gordon, Queco Novell, Àlvar Agustí i Gemma Humet.



     11

Reportatge fotogràfic de Jaume Cosialls  
i Katherin Wermke

Professió

Museu Marítim de Barcelona durant la celebració de l’acte. Llibret sobre els metges  
a la societat catalana contemporània. 

Llibret sobre els metges a la societat 
catalana contemporània
Amb motiu de l’acte, es va editar la 
conferència “Els metges a la societat 
catalana contemporània”, que el catedràtic 
emèrit d’Història Contemporània de la UAB, 
Borja de Riquer, va pronunciar al Col·legi, el 
27 de juny, amb motiu de l’acte acadèmic de 
commemoració del 125è aniversari del 
CoMB. 

Van assistir al sopar commemoratiu al 
Museu Marítim els guardonats amb els 
premis a l’Excel·lència d’aquest any i 
d’anys anteriors; els membres de 
l’Assemblea de Compromissaris en 
representació dels col·legiats; la Junta de 
Govern actual i les de períodes anteriors; 
la Comissió de Deontologia; les Juntes 
Comarcals del CoMB; personalitats de 
l’Administració local i del país, i 
representants d’altres col·legis 
professionals. Els assistents i la institució 
col·legial van col·laborar amb una 
aportació a les Beques Dr. José Luis Bada, 
que s’atorguen a metges amb necessitats 
formatives en l’àmbit de la salut 
internacional i la cooperació.  
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Mostra de fotos dels assistents  
a l’acte de celebració dels 125 anys 
del CoMB i de lliurament dels Premis  
a l’Excel·lència Professional 2019:
www.flickr.com/combarcelona
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Serveis col·legials

L
a Unitat d’Atenció al Col·legiat 
(UAC) ha reestructurat les seves 
instal·lacions per tal de facilitar una 
atenció presencial més centrada en 
el col·legiat. Amb aquest objectiu, 

s’han fet les actuacions següents:
• Habilitació d’àrees diferenciades que cer-

quen la focalització plena de l’atenció de 
l’assessor en cada visita.

• Noves solucions tecnològiques a l’abast 
dels assessors i reforç de la cita prèvia.

• Nou sistema que ofereix un estil d’atenció 
modern, més proper i còmode.

• Espais més silenciosos que afavoreixen la 
privacitat i que són adaptables als dife-
rents perfils de col·legiat i de modalitats 
de gestions.

• Reestructuració flexible per assumir les 
diferents capacitats d’activitat segons el 
moment de l’any, com és la concentració 
en pocs dies de la col·legiació dels nous 
residents.

Amb la remodelació del sistema d’aten-
ció i de les instal·lacions es vol aprofundir 
en el compromís de la institució per tal de 
cercar la millora de l’experiència col·legial. 
En el decurs dels últims anys, a la seu del 
Col·legi, s’han dut a terme un conjunt d’ac-
tuacions que tenen com a objectiu l’ade-
quació de l’espai a la normativa de segure-
tat i llicència d’activitats i també donar 
resposta a les noves necessitats dels col·le-
giats, clients i empleats.

Amb una organització eficaç, un equip 
especialitzat i un horari ampli, la UAC ges-
tiona més de 42.000 consultes anuals de 
manera personalitzada i directa. El Col·legi 
té 35.603 metges col·legiats (52 % dones i 
48 % homes) amb una mitjana d’edat glo-
bal de 50,2 anys, que són atesos a través de 
la UAC. Aquesta unitat és la porta d’entra-
da i gestiona l’operativa de la col·legiació i 
el registre col·legial, informa dels serveis 
que ofereixen la resta d’àrees col·legials i 

Un model d’atenció més centrat en el col·legiat
El Col·legi de Metges de Barcelona ha potenciat des de la Unitat d’Atenció al Col·legiat 
(UAC) el seu servei d’assessorament i orientació als col·legiats i als usuaris dels serveis 
col·legials. Amb la voluntat d’oferir un tracte més personalitzat i de valor des del compromís i la 
proximitat, el Col·legi ha redissenyat l’espai de la UAC per facilitar el diàleg amb el metge.

orienta sobre com actuar i on dirigir-se per 
tractar les gestions que requereixen un 
tractament més especialitzat. 

Equip de la UAC.
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Taula rodona

Autogestió i autonomia 
de gestió. Experiències a 
l’atenció primària

A
questa taula de debat analitza i 
valora experiències d’atenció pri-
mària al sistema sanitari de Cata-
lunya en què els metges partici-
pen en tots els àmbits de la 

gestió. La metgessa de família i vocal de la 
Junta del CoMB, Eulàlia Ruiz, ha moderat el 
debat amb altres dos metges de família: Síl-
via Zamora, que és membre del Comitè de 
Direcció de l’EAP Dreta de l’Eixample (Entitat 
de Base Associativa), i Xavier Bayona, director 
de l’equip d’Atenció Primària Gornal Bellvit-
ge (Institut Català de la Salut)i coordinador 
del Grup de Gestió Clínica de la CAMFiC.

Eulàlia Ruiz – El Col·legi de Metges de Bar-
celona va liderar una iniciativa, sorgida de 
la inquietud d’alguns professionals, arran 
de la darrera vaga d’atenció primària, or-
ganitzant quatre diàlegs basats en dife-
rents experiències d’autogestió. Les jorna-

des van tenir molt bona acollida i ara 
volem compartir algunes reflexions. Po-
dríeu explicar quines diferències hi ha en-
tre autogestió i autonomia de gestió?
Sílvia Zamora - Quan parlem d’autogestió, 
ens referim al fet que un equip de professio-
nals té la capacitat de decidir sobre diferents 
aspectes estructurals, com són la gestió eco-
nòmica del centre, la governança, la con-
tractació dels professionals... L’autonomia 
de gestió inclouria aspectes de tipus orga-
nitzatiu i de processos.
Xavier Bayona – ”Digues-me què vols que 
faci i jo ja m’organitzaré per obtenir tot allò 
que em demanes.” Aquest seria el concep-
te. L’autonomia de gestió consistiria a fer 
què, en funció de l’estil dels professionals, 
aquests puguin prendre decisions impor-
tants. Per exemple: “Jo em faré càrrec de tot 
el que sigui majoritàriament dermatològic” 
o “els meus pacients tindran una demora 

“Tenir més llibertat 
per decidir com ens 
organitzem també 
implica compromís i  
fer-nos més responsables 
de les coses”
Sílvia Zamora

Eulàlia Ruiz, Sílvia Zamora i Xavier Bayona.

màxima de 72 hores i, per aconseguir-ho, 
m’heu de deixar obrir 6 agendes a la setma-
na o 4, en funció del que em faci falta”.
E.R. – Pel que fa a l’autogestió, parlaríem, 
doncs, d’un marc superior de decisió es-
tructural.
X.B. – Hi ha un tema molt important, el dels 
recursos humans. Com fas la selecció dels 
professionals, quin tipus de contractació es-
tàs disposat a oferir i quins perfils vols al teu 
equip per desenvolupar la cartera de serveis.
S.Z. – Després hi ha la gestió econòmica, que 
et permet contractar proveïdors i tenir més 
capacitat de decisió en tots els aspectes.
E.R. –Qualsevol grup de professionals o 
equip pot optar a una autogestió o a una 
autonomia o calen condicions especials?
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S.Z. – El fonamental és voler-ho. S’han de te-
nir ganes de comprometre’s. Quan un vol 
més llibertat per decidir com s’organitza, 
també implica fer-se’n més responsable.
X.B. – Cal voler fer les coses d’una manera 
diferent i sortir de l’àrea de confort.
E.R. – Hi ha diferents models d’autogestió. 
Vosaltres treballeu en una EBA i a l’ICS. 
Tots els models teòrics són iguals? N’hi ha 
que obtenen millors resultats que d’altres?
X.B. – No s’ha fet una avaluació de resultats 
que posi damunt la taula efectivitat i eficièn-
cia. Hi ha anàlisis parcials. Són estudis que 
donen pistes, en el sentit que quan es facilita 
que els professionals tinguin capacitat per 
organitzar-se, per tirar endavant un projec-
te, hi ha més bon ambient, menys burnout i 
resultats relativament més bons. En l’estudi 
que vàrem publicar des de CAMFiC el febrer 
passat, vam veure que, com més autonomia 
de gestió, els professionals estaven més 
contents i les demores eren menors.
S.Z. – Estic en una EBA després d’haver estat 
uns anys a l’ICS i, fonamentalment, l’avantat-
ge és la capacitat de decidir i la possibilitat 
de desenvolupar qualsevol àrea que t’inte-
ressi, no sols en una àrea clínica.
E.R. – Això lliga amb el fet que hi hagi més 
satisfacció, que la gent estigui més com-
promesa i li agradi més el que fa.
X.B. – En organitzacions tan grans com els 
consorcis hospitalaris o l’Administració pú-
blica, la normativització sovint acaba sent 
un “cafè per a tothom” que no és l’ideal. Fer 
vestits a mida és important perquè no tots 
tenim les mateixes necessitats. Si a algú li 
agrada molt l’ecografia i es forma per de-
senvolupar aquesta competència, tindrem 
un professional molt motivat, fidelitzat i or-
gullós de l’organització en la qual treballa.
E.R. – A part dels beneficis que té l’auto-
gestió en els professionals, els pacients en 
perceben avantatges? Noten que és un al-
tre tipus d’organització?
S.Z. – El Pla d’Enquestes de Satisfacció  
(PLAENSA) del Catsalut mostra que la satis-
facció dels pacients que són atesos en una 
EBA és superior. El pacient no sé si se n’assa-
benta gaire, del tipus d’organització. L’im-
portant és que estigui ben atès. Tenim voca-
ció de servei públic i volem atendre el millor 
possible les persones des d’una perspectiva 
de sanitat pública, de la qual som defensors. 

X.B. – Tots nosaltres hem apostat per ser ser-
vidors públics. L’important és que uns pu-
guem aprendre dels altres. Per exemple, no 
té cap sentit que, per canviar una cadira, ha-
gis d’esperar més d’un any. L’ideal és poder 
anar a la botiga del costat, comprar la cadira 
i ja està. I després ja vindrà l’interventor de 
comptes.
S.Z. – Estem obligats a fer una auditoria eco-
nòmica i a fer-la pública. Si un proveïdor, de 
sobte, augmenta molt la demora o no ofe-
reix la qualitat esperada, canviem i en bus-
quem un altre.
E.R. – Més enllà dels punts forts, que n’hi 
ha molts, si aquest model no ha tirat més 
endavant ha estat pels riscos?
X.B. – És una decisió política. En un moment 
donat, es va apostar per diversificar la provi-
sió de serveis i això es va acabar perquè va 
arribar un corrent polític diferent, que des-
confiava dels models de les EBA. Es van crear 
els consorcis públics, sota els paraigües dels 
ajuntaments. Era un model que també do-
nava gran autonomia de gestió als profes-
sionals, però amb una cobertura jurídica di-
ferent. Tots els models que estan donant 
més peu que els professionals tinguin més 
autonomia acostumen a tenir molt més èxit. 
Però això no és per a tothom. Hi ha profes-
sionals als qui ja els està bé entrar en una 
organització on saben que la seva plaça serà 
per a tota la vida fins que es jubilin. Això 
també ho hem de respectar.
S.Z. – Jo tenia plaça a l’ICS i vaig decidir entrar 
en una EBA. És qüestió de tenir ganes de fer el 
salt. És normal que quan comences a parlar 
d’aspectes de tipus econòmic i mercantil o de 
normatives laborals als professionals sanitaris, 
la reacció sigui: “Jo sóc metge, no em vinguis 

amb aquestes històries.” D’acord, ets metge, 
però de tot en pots aprendre.
E.R. – Com veieu el futur? Cap a on poden 
anar aquestes experiències d’autogestió? 
X.B. – M’agradaria que totes les organitza-
cions fessin una aposta de veritat per “pri-
maritzar” el sistema sanitari, que es posessin 
instruments perquè els professionals po-
guessin desenvolupar-se, amb el nivell d’au-
tonomia que vulguin assumir. Hi guanyaria 
tothom: el sistema, els usuaris i els professio-
nals. Sense haver de trencar res, cal que les 
organitzacions aprenguin les unes de les al-
tres. En general, les organitzacions estan 
apostant per aquest camí, dintre de les coti-
lles normatives que tenen. El missatge ha 
arribat.
S.Z. – A la resta d’Europa, els metges de fa-
mília tenen més autonomia de gestió. Po-
tenciar l’autonomia de gestió a les organit-
zacions és fonamental per motivar el 
professional.
E.R. – Per acabar, voldríeu ampliar el debat 
amb algun altre aspecte?
X.B. – A banda de la gestió administrativa, 
també hi ha l’àmbit competencial que ens 
és propi, el de la gestió clínica. És en aquest 
àmbit on l’autonomia de gestió és la més im-
portant i on hauríem d’aspirar a assolir-la 
tots els professionals. 
S.Z. –Els que hi treballem cada dia som els 
que sabem millor com millorar la gestió clí-
nica. Tenir veu en aquest aspecte és fona-
mental.
E.R. – El fet és que dins de les organitza-
cions sembla que es va avançant cap aquí, 
tot i que ens agradaria que la velocitat fos 
més gran i que més metges poguessin arri-
bar a participar-hi. Tindria un efecte bene-
ficiós per a tots els companys i companyes 
i segur que també impactaria en el pacient 
de manera positiva. 

“Quan es facilita 
que els professionals 
tinguin capacitat per 
organitzar-se, hi ha 
més bon ambient, 
menys burnout i 
millors resultats”
Xavier Bayona

Taula rodona 
completa a:
www.youtube.com
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Taula de cloenda de la 19a Jornada de la Professió Mèdica. Montserrat Garcia i Rosa Dinarès.

L
a 19a Jornada d’Estiu de la Profes-
sió Mèdica, organitzada pel CoMB, 
el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC), la Universi-
tat Ramon Llull, l’Associació Uni-

versitària de la Cerdanya (AUCer) i l’Ajunta-
ment de Puigcerdà, es va centrar en els 
canvis que està experimentant la pràctica 
mèdica a partir de la col·laboració amb al-
tres disciplines científiques i tecnològi-
ques. En el decurs de la jornada, metges, 
bioinformàtics, biòlegs moleculars, veteri-
naris, bioenginyers i enginyers biomèdics 
van compartir experiències i van debatre 
sobre la intel·ligència artificial i el big data i 
sobre les aplicacions clíniques de la bioen-
ginyeria. El debat es va desenvolupar en 

dues taules: Big data i intel·ligència artificial 
i Aplicacions en bioenginyeria que han can-
viat la manera de treballar dels metges. Els 
ponents van coincidir en el fet que ni la 
medicina present ni la futura són possibles 
sense l’estreta col·laboració dels metges 
amb professionals d’altres disciplines. Les 
claus d’aquesta col·laboració rauen a com-
partir objectius i coneixements, aprendre a 
comunicar-se en un idioma comú i treba-
llar per generar coneixement que revertei-
xi en benestar per als pacients.

La tercera taula de debat va abordar la llui-
ta contra la desinformació en salut i contra 
les anomenades fake news, un fenomen 
que, malgrat haver existit sempre en forma 

de mites i falsos rumors, darrerament s’ha 
multiplicat exponencialment a través dels 
mitjans de comunicació i, sobretot, de les 
xarxes socials. 

La Jornada també va fer una mirada al pas-
sat amb la conferència “La medicina a 
l’antic Egipte” de la metgessa radiòloga i 
màster en Egiptologia per la UAB, Rosa Di-
narès, presentada per la presidenta de la 
Junta Comarcal del Vallès Occidental, 
Montserrat Garcia.

Finalment va cloure la Jornada la directora 
del diari Ara, Esther Vera, amb la conferèn-
cia Periodisme entre soroll. En el decurs de 
l’acte també van participar el president del 

La medicina més enllà dels metges 
19a Jornada de la Professió Mèdica a Puigcerdà

La Jornada va aprofundir en la col·laboració dels metges amb altres professionals no sanitaris, 
fet que està contribuint a canviar i revolucionar la pràctica mèdica.
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César Velasco, 
director de l’Agència de Qualitat i 
Avaluacions Sanitàries (AQuAS):  
“És necessari recollir i estructurar 
informació molt valuosa que 
s’està generant per passar de 
les evidències publicades i les 
metaanàlisis a generar evidències a 
partir de les nostres pròpies dades.”

Antoni Sisó,  
metge de família i director  
de recerca del CAPSBE:  
“El projecte MASCAT té l’objectiu 
de conèixer quina és la prevalença 
a Catalunya de tot un seguit de 
malalties autoimmunes a partir 
de dades poblacionals reals del 
període 2012-2017.”

David Torrents,  
cap del grup Genòmica  
Computacional del Barcelona 
Supercomputing Center (BSC)  
i investigador ICREA:  
“Compartir les dades amb la 
comunitat i l’ús de metodologies 
compatibles, per tal que els 
diferents resultats siguin 
comparables, permetria als 
professionals trobar el cas més 
semblant al seu i aprendre’n.”

TAULA 1 
Big data i intel·ligència artificial

Montserrat Esquerda,  
presidenta de la Comissió de  
Deontologia del CCMC i directora  
de l’Institut Borja de Bioètica-URL:  
“Els professionals hem de demostrar 
que no som substituïbles i que 
podem portar valor més enllà de 
l’ajuda de les màquines.”

Ana Ripoll,  
catedràtica d’Arquitectura  
i Tecnologia de Computadors de  
la UAB i presidenta de l’associació 
Bioinformàtics Barcelona (BIB):  
“Cal aconseguir la interoperabilitat 
entre les dades sanitàries 
generades diàriament i fer-les 
accessibles, garantint-ne la 
confidencialitat, perquè el  nou 
coneixement generat reverteixi  
en benestar per als pacients.”

CoMB, Jaume Padrós; la vicepresidenta del 
CoMB, Elvira Bisbe; l’alcalde de Puigcerdà, 
Albert Piñeira; el president del CCMC, Jo-
sep Vilaplana; el rector de la Universitat 
Ramon Llull, Josep M. Garrell; el president 
dAUCer, Francesc Armengol; el coordina-
dor mèdic – AUCer, Enric Subirats; la cap de 
les jornades AUCer, Maria Josep Puente; el 
director mèdic de l’Hospital Cerdanya, Jo-
sep Roig, i el gerent de la Fundació Hospi-
tal de Puigcerdà, David Fernández. 

Més informació:
www.youtube.com
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Iris Alarcón, 
metgessa de família 
CAP Sant Joan de 
Barcelona:  
“Els professionals 
sanitaris han 
d’estar presents 
de manera activa 
a les xarxes a 
l’hora de divulgar 
informació de 
qualitat i de 
desmuntar 
rumors.”

Joaquim  
Julià-Torras, 
director assistencial 
ICO Badalona:  
“L’enorme volum 
de fake news que 
circula a les xarxes 
al voltant del 
càncer fa que els 
pacients siguin 
especialment 
vulnerables a 
l’engany.”

Daniel Arbós, 
cap de comunicació 
de l’IDIBAPS: 
“Els xarlatans ho 
tenen molt clar  i 
ja fa temps que  
estan presents 
a les xarxes. Els 
professionals 
i institucions 
sanitàries també 
han d’estar 
presents a les 
xarxes per difondre 
continguts 
rigorosos .”

TAULA 2
Com combatre les fake news en salut?

Núria Jar, 
periodista 
especialitzada en 
ciència i salut: 
“En els informes de 
percepció social 
de la ciència a 
tot l’estat, una de 
les conclusions 
és que la meitat 
de la població no 
sap distingir entre 
pseudoteràpia i 
medicina, i això 
és un resultat 
alarmant.”

Gustavo 
Tolchinsky, 
secretari del CoMB: 
“El Col·legi s’ha 
compromès en 
la lluita contra la 
desinformació 
en salut i ha dut 
a terme tot un 
seguit d’accions, 
tant des del control 
de la praxi com 
de divulgació 
a la ciutadania 
(campanya Salut 

Ferran Fillat, 
traumatòleg de 
l’Hospital Universitari 
Parc Taulí:  
“La impressió 
3D ja permet 
la planificació 
preoperatòria, així 
com el disseny 
i fabricació 
d’implants 
personalitzats, i 
suposa una reducció 
del temps de 
quiròfan i que es 
tradueix en estalvi 
econòmic.”

Sergi Coderch, 
enginyer biomèdic 
de l’Hospital 
Universitari Parc 
Taulí:  
“El paper de 
l’enginyer 
biomèdic és 
ajudar el metge a 
materialitzar una 
solució. La decisió 
final sempre recau 
en el metge.”

Carolina Gálvez, 
veterinària del 
grup de recerca 
ICREC de l’Hospital 
Universitari Trias i 
Pujol:  
“L’equip treballa 
en un projecte 
d’enginyeria 
tissular encara en 
fase experimental. 
L’objectiu es crear 
teixit cardíac de 
manera artificial 
com a alternativa al 
trasplantament.”

Núria Montserrat, 
bioenginyera de 
l’IBEC, col·labora en 
ICREC de l’Hospital
Universitari Trias i 
Pujol: 
“Els nostres 
estudis es duen 
a terme amb 
models porcins i 
es basen en l’ús 
de biopròtesis 
que puguin 
ser repoblades 
amb cèl·lules 
reprogramades per 
substituir o reparar 
teixit infartat.”

TAULA 2 
Bioenginyeria: aplicacions que han canviat la manera de treballar dels metges

Jordi Varela, 
editor del blog 
“Avenços en 
Gestió Clínica” i 
col·laborador docent 
d’ESADE-URL:  
“La medicina d’avui 
no s’entendria 
sense els físics i els 
enginyers, avenços 
tan importants com 
l’hemodinàmica 
o l’antic pulmó 
d’acer per tractar 
malalts de pòlio 
són fruit d’aquesta 
col·laboració.”

Daniel Navajas, 
catedràtic de 
Fisiologia de la 
UB i líder del grup 
de l’Institut de 
Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC):  
“Les fronteres 
entre disciplines 
s’estan diluint. La 
tecnologia com 
una eina de suport, 
a mig termini, no 
substituirà la tasca 
dels metges.”

sense Trampes, 
participació 
en mitjans de 
comunicació).” 
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?Com la bioenginyeria, la bioinformàtica i altres 
àmbits lligats a tecnologies emergents estan 
canviant la manera de treballar dels metges

Mònica del Valle Roth, 
directora mèdica Teladoc 
Health, Barcelona

Algunes noves tecnologies 
permeten donar atenció mèdica 
virtual facilitant l’accés als serveis 
de salut independentment d’on 
es visqui i del grau de mobilitat 
de què es disposi. Treballar en un 
entorn no presencial, com pot ser 
l’atenció mèdica telefònica o la 
vídeoconsulta, ha de garantir una 
atenció mèdica de proximitat, 
segura i d’alta qualitat. Suposa 
una excel·lència en l’escolta activa 
(veure amb les oïdes), seguir una 
entrevista estructurada segons 
símptoma guia (preguntar allò 
que el pacient no explica) i 
descartar símptomes d’alarma. 
Implica adequar el consell mèdic i  
el recurs a la sospita diagnòstica. 
Hem de saber arribar al malalt i és 
imperatiu comunicar bé. Hem de 
fer de metges.

Josep Vidal i Alaball, 
metge de família de l’EAP 
Navàs-Balsareny i tècnic 
de recerca de la Gerència 
Territorial de la Catalunya 
Central de l’ICS 

Hem de tenir clar que les noves 
tecnologies aplicades al sector 
de la salut no són el futur, sinó 
que són ja el present i això 
suposa un canvi de paradigma 
al que ens hem d’adaptar 
tots, professionals i pacients. 
Suposa un canvi cultural que 
apodera els pacients i els posa 
quasi al mateix nivell que els 
professionals. Aquestes noves 
eines (telemedicina, wearables, 
apps, eines de reconeixement 
de la veu i processament del 
llenguatge natural, interpretació 
automatitzada d’imatges, 
intel·ligència artificial, robòtica 
d’intervenció, anàlisi predictiu, 
realitat virtual i augmentada, 
etc.) no haurien de suposar una 
deshumanització de l’atenció, 
sinó una oportunitat per deixar 
de fer activitats que aporten poc 
valor i així poder-nos centrar en 
una atenció més personalitzada 
cap als pacients. 

Emili Cañete Carril, 
cap clínic de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia 
Hospital General de Granollers

És part de la tasca mèdica diària 
mantenir-se actualitzat en tots 
aquells avenços tecnològics que 
afavoreixin la nostra feina i millorin 
la salut dels nostres pacients. 
Dins el camp de la Cirurgia 
Ortopèdica i la Traumatologia, 
la tecnologia d’impressió 3D 
esdevé un dels majors avenços 
en l’actualitat. Mitjançant la 
impressió 3D podem crear 
biomodels impresos de zones 
anatòmiques que ens permetran 
planificar i assajar determinats 
gestos quirúrgics prèviament a la 
cirurgia. Tanmateix, ens permet 
crear guies quirúrgiques, implants i 
pròtesis personalitzades per a cada 
pacient. L’aplicació d’aquestes 
noves tècniques ha permès 
també l’estreta col·laboració 
amb altres professionals del 
món de la informàtica i de 
l’enginyeria per tal de millorar i 
mantenir actualitzada aquestes 
innovacions tecnològiques. 
L’aplicació d’aquestes tecnologies 
ofereix un futur esperançador, 
amb nous escenaris quirúrgics 
que permetran augmentar els 
estàndards de seguretat clínica 
dels pacients, així com una 
recuperació més ràpida. 

Carolina Garcia-Vidal, 
especialista del Servei  
de Malalties Infeccioses  
Hospital Clínic de Barcelona

En el dia a dia, els metges hem 
anat incorporant la història 
clínica electrònica com una 
eina imprescindible en la nostra 
tasca mèdica habitual. Del que 
encara no som prou conscients 
és del fet que, com a resultat de 
la informatització dels registres 
mèdics, la quantitat d’informació 
sobre els nostres pacients que 
està registrada és molt gran i 
creix exponencialment. El fet de 
poder disposar de gran quantitat 
de dades analitzables, juntament 
amb les millores en computació 
esdevingudes en els últims anys 
que permeten l’anàlisi d’aquestes 
dades en segons, representa una 
autèntica revolució en medicina. 
En el moment actual, estem creant 
els primer algoritmes matemàtics 
amb una alta sensibilitat que 
permeten crear patrons que 
prediuen què esdevindrà en el 
futur amb la malaltia dels nostres 
pacients. Gràcies a aquestes 
prediccions, es pot personalitzar 
el tractament que ha de rebre 
cada malalt.
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Entrevista

“La nostra missió  
és ajudar i orientar.  
Som un punt de suport  
per als metges joves” 

Oriol Mirallas,  
president de la Secció de Metges MIR i Metges Joves 

O
riol Mirallas és el nou presi-
dent de la Secció de Metges 
MIR i Metges Joves del Col·le-
gi des del passat mes de juliol, 
quan la Junta es va renovar 

després de celebrar eleccions. Mirallas és 
resident de segon any a l’hospital Vall 
d’Hebron, on s’està especialitzant en onco-
logia mèdica. Abans, però, va estudiar bio-
química als EUA amb una beca esportiva i 
d’estudis. Un cop acabada, va decidir estu-
diar Medicina a la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC). Ve del moviment estu-
diantil i això el va portar a la secció de Met-
ges MIR i Metges Joves. Li agradaria que 
tothom conegui bé tots els serveis que ofe-
reix el CoMB i el seu objectiu principal és 
que la secció acompanyi els residents du-
rant totes les etapes de la residència.

Per què vas decidir posar-te al 
capdavant de la secció?
En un principi, no m’ho havia plantejat. Pri-
mer volia ser vocal, però l’anterior presi-
dent de la Secció, Francesc Bas-Cutrina, i jo 
vam tenir molt bona connexió i quan m’ho 
va proposar li vaig dir que sí, tot i que em 
feia una mica de respecte, per tot el que 
comporta. Per sort, tinc força experiència 
en el moviment estudiantil i ja coneixia to-
tes les activitats de la secció a través de 
companys de residència.

Quines són les prioritats de la nova 
Junta?
Volem ampliar el que s’està oferint. La nos-
tra missió és ajudar i orientar. Som un punt 
de suport per als metges joves. Volem refor-
çar les accions orientades a l’etapa central 

de la residència amb un projecte d’orienta-
ció sobre les rotacions externes perquè 
molta gent s’hi sent perduda i no sap on 
trobar la informació. També ens volem cen-
trar en les sortides professionals de des-
prés de la residència i en la cooperació. 
Aquestes són les tres línies noves de la sec-
ció. D’altra banda, continuarem amb el que 
s’ha fet fins ara, perquè funciona molt bé, 
sobretot la part pre-MIR. Jo mateix, quan 
havia de començar la residència, vaig assis-
tir a les sessions d’Orientació MIR i de Ben-
vinguda al CoMB i crec que val la pena man-
tenir-les. L’Orientació t’ajuda a decidir sobre 
quina especialitat escollir si estàs una mica 
indecís. Parles amb residents de primera mà 
i t’ajuda força. I la Benvinguda és un bon pri-
mer contacte per conèixer el Col·legi.

Quins altres objectius teniu?
Creiem que el Col·legi és un gran descone-
gut, sobretot pel que fa a les possibilitats 
que ofereix. No només la Secció de Metges 
MIR i Metges Joves, sinó tot el que fan els 
diferents serveis i les altres seccions. Volem 
oferir informació esquematitzada de tot el 
que fa el CoMB. També ens agradaria ani-
mar els metges a participar en les reunions 
de la secció, ja que estan obertes a tots els 
residents. Com més siguem, millor ho por-
tarem. Volem que aportin idees, que ens 
donin feedback i que coneguin la feina que 
estem fent.

Com és el nou equip?
Hem renovat 8 membres de la Junta. Tenim 
gent molt jove i amb molta projecció, per-
què seguirem sent residents quan acabi el 
mandat de la Junta i podrem buscar altres 

professionals per fer de relleu i fer-los un 
millor traspàs. Com més joves i més frescos 
millor. Hem buscat que no tothom sigui del 
mateix lloc. Una de les coses que hem par-
lat a la Junta és que hi ha poca representati-
vitat femenina, quan el 60-70 % del col·lec-
tiu són dones. La idea és anar incorporant-hi 
més dones. Amb tot, és difícil trobar gent. 
Quan comences a treballar, et centres molt 
en la residència, que ja és molt, i dedicar-te 
a la secció suposa un esforç extra. Hem in-
tentat ajustar la representativitat del col-
lectiu. Al final, crec que l’important és tro-
bar gent motivada. Intentarem millorar la 
representativitat en els pròxims anys.

Què reculls de la Junta anterior?
Molt bon transfer! Sobretot, pel que fa a 
donar resposta a tots els MIR que ens fan 
preguntes i consultes a través del correu 
electrònic de la secció. Seguirem fent-ho. 
Resoldrem totes les preguntes que vinguin 
i, si escau, consultarem amb els diferents 
departaments del Col·legi. L’anterior Junta 
de la Secció era molt potent. Van fer moltes 
coses i les van fer bé. 

Entrevista completa a: 
www.blogcomb.cat 



     21

La Junta informa

E
l passat mes d’octubre va tenir lloc 
una nova sessió de l’Assemblea de 
Compromissaris en què el president 
del Col·legi, Jaume Padrós, va 
exposar les principals activitats dels 

darrers mesos: 

• La campanya “Salut sense trampes”  
per tal d’impulsar entre la ciutadania la 
cerca responsable de continguts de salut.

• La presentació de l’Associació Metgesses 
de Catalunya, que treballa activament per 
assolir la igualtat, fomentar polítiques de 
conciliació, impulsar la presència i 
visibilitat de les metgesses i assolir 
l’equitat i la igualtat en tots els aspectes 
del desenvolupament professional.

• L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge 
(IFMiL), iniciativa de formació contínua 
que centra 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.

• La 9a Jornada d’Estiu de la Professió 
Mèdica “La medicina més enllà dels 
metges”, sessió en què es va aprofundir 
en la col·laboració entre els metges  

Assemblea de Compromissaris
Presentació del projecte de modificació  
del Codi de Deontologia del CCMC

i altres professions i disciplines  
(la robòtica, la bioinformàtica,  
la intel·ligència artificial, entre altres).

• L’impuls de les relacions internacionals 
de la Institució pel que fa al model de 
Responsabilitat Professional, la 
seguretat clínica i la Fundació Galatea.

• La 5a edició del Mediconcert, la cita 
musical solidària en benefici de les 
beques Bada, destinades a promoure  
la formació de metges en cooperació  
i contribuir a millorar les condicions 
sanitàries dels països en 
desenvolupament. 

• Documents de posició de la Junta  
en relació amb situacions que afecten 
la pràctica mèdica i que serveixen, 
també, com a eina de reflexió.

Actualització del Codi de Deontologia: 
procés participatiu
El Codi de Deontologia del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) 
es troba en procés de revisió i 
modificació amb  l’objectiu d’adaptar-lo 
als nous reptes de la professió. És per 
això, que el president de la Comissió de 
Deontologia del CoMB, Josep Terés va 

informar sobre el seu procediment i procés 
participatiu.

La proposta de modificació és el resultat d’un 
procés de reflexió i discussió que ha dut a 
terme una comissió d’experts, coordinada 
pels presidents de les comissions de 
deontologia dels quatre col·legis catalans, i 
que va tenir com a punt de partida el debat 
obert a tota la col·legiació durant el 3r 
Congrés de la Professió de 2016.

En sessió de 18 de setembre de 2019,  
el Plenari del CCMC va aprovar el  
Projecte de modificació del Codi de 
Deontologia i la seva memòria justificativa 
—documents elaborats per una comissió 
redactora i també considerats per les 
juntes de govern i comissions de 
deontologia dels quatre col·legis—  
i es va procedir a l’obertura del tràmit 
d’informació pública (del 30 d’octubre al 2 
de desembre) perquè tots els col·legiats 
poguessin participar formulant al·legacions 
i suggeriments. 
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El CoMB condemna 
l’assassinat d’una 
metgessa a Terrassa, 
per violència masclista
La Junta de Govern del Col·legi de Metges 
de Barcelona (CoMB) va manifestar la seva 
consternació i més absoluta condemna 
davant l’assassinat, succeït el juliol a 
Terrassa, d’una companya metgessa,  
que va ser assassinada per la seva parella.  
El CoMB va denunciar un cop més la 
violència masclista que amenaça les 
dones i que ja s’ha cobrat més d’un miler 
de vides a l’Estat espanyol des de 2003.

El Col·legi també va fer arribar el seu 
condol als familiars, amics i companys de 
la metgessa i va posar a disposició dels 
familiars els serveis de suport i ajuda als 
col·legiats i llurs famílies de què disposa.

La Junta va reiterar el seu ferm compromís 
en la lluita contra totes les violències 
masclistes i contra les condicions que les 
han perpetuat fins ara. Com a mostra de 
rebuig i també de reconeixement a la 
companya, es va fer un minut de silenci  
a la porta de la seu col·legial.

No oblidis la teva 
memòria
Davant la bona acollida que va tenir la 
primera edició del Taller d’intervenció en 
funcions cognitives, el Programa de 
Protecció Social (PPS) del CoMB va 
programar-ne una nova edició que es va 
fer en 7 sessions el passat setembre i 
octubre.

El taller, que és gratuït, té l’objectiu de 
treballar eficientment els recursos 
cognitius, de millorar l’adaptació a 
l’entorn i de potenciar la qualitat de vida i 
l’autoestima de les persones grans. El curs 
es va adreçar a metges i familiars de 
primer grau més grans de 65 anys i es va 
organitzar en sessions de treball 
interactives i grups de treball reduïts.

Més de 150 entitats 
signen un manifest 
sobre la sentència del 
Procés dictada pel 
Tribunal Suprem 
La Junta de Govern del CoMB es va 
adherir al manifest de LaFede.Cat - 
Organitzacions per a la Justícia Global, un 
cop coneguda la sentència del Tribunal 
Suprem del judici als líders de la societat 
civil i representants polítics catalans. En el 
manifest es denuncien les “conseqüències 
greus que aquesta sentència té sobre els 
drets polítics de la ciutadania”.  

Impressió 3D  
i bioimpressió en 
l’àmbit de la salut 
A finals d’octubre es va celebrar el 
Healthio Day: 3DPrinting Aplications in 
Healthcare, jornada científica dedicada a 
la impressió 3D i a la bioimpressió on es 
van poder veure i analitzar les aplicacions 
i beneficis d’aquesta tecnologia en el món 
de la salut i en l’àmbit de l’atenció mèdica 
i el benestar.

El cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia de l’Hospital Clínic, 
professor associat de la UAB i vocal de la 
Junta del CoMB, Pere Torner, va analitzar 
la situació de la impressió 3D a Catalunya. 
També es van exposar les millors 
experiències d’impresió 3D 
implementades als hospitals de 
Catalunya, amb informació sobre 
metodologies, materials i els beneficis i 
limitacions d’aquesta tecnologia. En el 
debat van participar els docents dels nous 
cursos d’impressió 3D que ofereix l’Institut 
de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL).

L’IFMiL ha signat un conveni de 
col·laboració amb la Fundació Althaia, 
Avinent, Unió Consorci Formació (UCF) i la 
Fundació Universitària del Bages (FUB) per 
oferir formació sobre planificació virtual i 
impressió 3D als professionals sanitaris.

Activitat col·legial
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25a trobada entre 
emprenedors i 
inversors 
Emprenedors i inversors del sector sanitari 
es van reunir en la 25ena edició del Fòrum 
d’Inversió Healtcare. En el decurs de la 
jornada, els emprenedors van presentar 
els seus projectes per atreure finançament. 
En l’acte, organitzat pel Col·legi de Metges 
de Barcelona (CoMB), Barcelona 
Activa-Ajuntament de Barcelona, 
ESADE-BAN i Biocat, van intervenir la 
gerent de l’Àrea d’Innovació del CoMB, 
Nadia Pons; el director d’ESADE-BAN, 
Fernando Zallo; el director de Serveis a les 
Empreses de Barcelona Activa-Ajuntament 
de Barcelona, Jaume Baró, i el director 
general de Biocat, Jordi Naval. Així mateix 
Adrià Escolà, Tech4Health Manager, va 
presentar la Fundació Ship2b.

Van presentar projectes les següents 
empreses:

Salut digital Capital 
sol·licitat

WIVI by E-Health  
Technical Solutions €1M

QMENTA €500K

GISEK Diagnostic 
Thermography €600K

Biotecnologia

Limnopharma €500K

Galea Therapeutics €1,6M

Libera Bio €375K

MDR NewCO €500K

ZeCardio Therapeutics €1,5M

Dispositius i equips 
mèdics
RubyNanomed €750K

NELA BioDynamics €150K

BMJ publica dos editorials sobre l’experiència 
del CoMB i la Fundació Galatea en l’atenció  
a la salut dels metges

Activitat col·legial

tenen com a principal objectiu recuperar 
per a l’exercici el professional malalt, 
sempre que sigui possible. Una de les fites 
d’aquest enfocament és, precisament, que 
cada cop més els professionals que hi són 
atesos al PAIMM s’hi adrecen de manera 
voluntària (al voltant del 90% dels casos).

L’article Fostering healthy practice among 
physicians (Promovent l’exercici saludable 
entre els metges), signat pel president de 
la Fundació Galatea i especialista en 
medicina interna, Miquel Vilardell, i per la 
responsable de projectes corporatius del 
CoMB, Anna Mitjans, destaca l’aposta que 
ha fet la Fundació Galatea per posar a 
l’abast de tots els professionals de la salut 
(metges, infermeres, farmacèutics, 
odontòlegs, fisioterapeutes, psicòlegs, 
veterinaris i treballadors socials) 
intervencions preventives i, de manera 
molt específica, adreçades als joves 
metges residents.

L’edició online de la revista British Medical 
Journal (BMJ) va publicar dos editorials, el 
passat setembre, que recullen 
l’experiència de 20 anys del Col·legi de 
Metges de Barcelona (CoMB) i de la 
Fundació Galatea en l’abordatge de la 
salut dels metges i metgesses i dels 
professionals de la salut en general. La 
trajectòria del CoMB i de la Fundació 
Galatea en el disseny i posada en pràctica 
d’accions i programes per oferir 
assistència a professionals amb 
problemes de salut mental i per 
promoure’n la prevenció i l’exercici 
saludable, és una de les més àmplies 
d’Europa i del món. El lideratge de totes 
dues institucions en aquest àmbit les ha 
convertit en un referent a tot l’Estat i 
també a escala internacional.

El president i el secretari del CoMB, Jaume 
Padrós i Gustavo Tolchinsky, van signar un 
editorial amb el títol Caring programmes 
for sick doctors are a crucial step to 
self-regulation (Els programes assistencials 
per a metges malalts són una peça cabdal 
per a l’autoregulació) en el qual 
reflexionen sobre les raons que expliquen 
i justifiquen que els col·legis de metges 
desenvolupin programes com el PAIMM. 
Els autors plantegen que ajudar els 
metges a recuperar la salut no implica tan 
sols fer allò que és correcte, sinó que, per 
sobre de tot, beneficia el sistema sanitari i 
els pacients. Padrós i Tolchinsky defensen 
el caràcter no punitiu d’aquest tipus de 
programes que, tal com fa el PAIMM, 

Més informació a:
blogs.bmj.com
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El CoMB als mitjans

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
L’assassinat a mans de la seva parella d’una 
metgessa a Terrassa el juliol d’enguany va 
portar el Col·legi a fer una condemna ex-
plícita contra la violència masclista i a acor-
dar oferir més formació per fer-ne una de-
tecció precoç. Aquesta notícia va sortir 
publicada en mitjans com la televisió TV3, 
l’emissora Cadena SER i els diaris La Van-
guardia, Ara, El Periódico de Catalunya i El 
Punt Avui, entre d’altres. 

EL METGE MALALT
El VIII Congrés del Programa d’Atenció Inte-
gral al Metge Malalt, que es va celebrar al se-
tembre a Múrcia; les activitats de prevenció i 
formació de la Fundació Galatea, i la publica-
ció al British Medical Journal de dos articles so-
bre aquest tema han estat recollits, incloent 
declaracions de Gustavo Tolchinsky, secretari 
del CoMB, i Eugeni Bruguera, director mèdic 
de la Clínica Galatea, a mitjans com l’emissora 
Onda Cero i les publicacions especialitzades 
RedacciónMédica.com, El semanario de Diario 
Médico, DiarioMédico.com, Gaceta Médica o 
ActaSanitaria.com, entre d’altres. 

LA CONFIDENCIALITAT  
DEL PACIENT
La Comissió de Deontologia del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya va fer pú-
blica una nota a l’octubre en relació amb el 
respecte a la confidencialitat de l’acte mè-
dic, arran de l’assistència als serveis d’ur-
gències de persones ferides. Van publicar 
la notícia el diari El Punt Avui, les publicaci-
ons sanitàries DiarioMédico.com i Redac-
ciónMédica.com i els mitjans electrònics 
CrónicaGlobal.com i Catalunyapress.cat.

FÒRUM DE  
DIÀLEG PROFESSIONAL
El 4 de novembre es van presentar les conclu-
sions del Fòrum de Diàleg Professional, impul-
sat pel Departament de Salut i en el qual va 
participar el Col·legi. Les conclusions inclouen 
185 mesures per donar resposta a les necessi-
tats dels professionals de Catalunya. Van reco-
llir la notícia els diaris La Vanguardia, Ara i El 
País, i les publicacions especialitzades Diario-
Médico.com i RedacciónMédica.com.  

‘FAKE NEWS’ EN SALUT
La campanya #SalutsenseTrampes, endega-
da pel Col·legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) fa uns mesos, fou mencionada re-
centment a mitjans de comunicació com el 
diari Ara i les publicacions especialitzades El 
semanario de Diario Médico i Eldiaridelasani-
tat.cat. En aquest mateix sentit, la presidenta 
de la Secció Col·legial d’e-Salut, Mireia Sans, 
va ser entrevistada el 30 d’octubre al progra-
ma “Planta Baixa” de TV3, per parlar sobre 
“influencers” que recomanen medicaments.  

ACTUALITAT SANITÀRIA
Eldiaridelasanitat.cat, el 17 de setembre, i El se-
manario de Diario Médico, el 14 d’octubre, van 
publicar sengles entrevistes al president del 
CoMB, Jaume Padrós, en les quals s’aborda-
ven diversos temes d’actualitat política i del 
sector sanitari a Catalunya. Padrós va insistir 
que “falten recursos econòmics, canviar el 
model d’organització assistencial i donar a la 
primària autonomia de gestió real”.

ACTES DE LES  
JUNTES COMARCALS
Diversos actes organitzats per les juntes 
comarcals del CoMB, com ara la Nit de la 
Professió de l’Anoia, la inauguració de la 
plaça Simeó Selga a Manresa, els Premis 
Sanitat Osona i la celebració de Sant Cos-
me i Sant Damià a Vic, el segon Cinefò-
rum en Medicina a Terrassa, l’Acte de la 
Professió Mèdica de l’Alt Penedès a Vila-
franca i l’Acte de la Professió Mèdica del 
Vallès  Occidental a Sant Cugat del Vallès 
han estat recollits per mitjans locals com 
Regió 7, El 9 Nou, Diari de Terrassa, InfoAnoia.
cat, VeuAnoia.cat o NacióManresa.cat, entre 
d’altres.

125 ANYS DEL COMB  
I PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA
L’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència 
Professional 2019 ha coincidit aquest any amb 
la celebració dels 125 anys del CoMB, que va 
tenir lloc el 21 de novembre, s’han fet ressò de 
l’esdeveniment les publicacions electròni-
ques LaVanguardia.cat i ABC.es, la publicació 
especialitzada El semanario de Diario Médico i 
els mitjans regionals Regió 7, Diari de Sabadell, 
Diari de Terrassa i El 9 Nou, entre d’altres.

12 de juliol de 2019 – “Els matins” de TV3

29 de juliol de 2019 – La Vanguardia.

MANCA D’ESPECIALISTES 
El 12 de juliol, el director corporatiu del 
CoMB, Marc Soler, va intervenir al progra-
ma “Els matins de TV3” per analitzar la falta 
d’especialistes en el sistema sanitari català. 
Soler també va fer declaracions al diari Ara 
a finals de juliol sobre la situació a la corona 
metropolitana. D’altra banda, a principis 
d’octubre ElPeriódico.com i El Punt Avui in-
formaven sobre les previsions de jubilaci-
ons massives que ha avançat el CoMB i que 
modificaran la demografia col·legial. 
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona va 
difondre el setembre el seu Informe 
Anual, que enguany compleix la 27a 
edició. A l’Informe es fa un resum de 
les principals activitats del Col·legi i 

de les empreses del Grup Med durant el pas-
sat any. 

La publicació recull l’activitat del primer 
any de la Junta de Govern sorgida de les dar-
reres eleccions, que es basa en eixos com la 
defensa de la professió, la garantia d’un bon 
exercici, la seguretat dels professionals, l’im-

El Col·legi edita  
l’Informe Anual 2018

puls als models de lideratge i professionalis-
me, l’aposta per la formació, la lluita contra la 
precarietat laboral i la millora de les condici-
ons laborals dels metges i metgesses que 
treballen als diversos àmbits assistencials. 

A l’Informe Anual 2018 s’informa també 
sobre el Grup Med, el grup d’empreses del 
Col·legi de Metges de Barcelona. S’aporten 
xifres de negoci de les diverses societats, que 
operen sota els valors de confiança i transpa-
rència, i que es basen en la responsabilitat, la 
rendició de comptes i la sostenibilitat.

En les següents pàgines reproduïm el resum 
de l’any en xifres, els principals documents i 
treballs publicats el 2018 i el resum “El Grup 
Med en xifres.”

Més informació: 
Informeanual.comb.cat

Informe Anual
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17.972   52 %
Dones

16.584  48 % 
Homes

694
Alumnes matriculats

256
Beques i descomptes

32
Seccions Col·legials

2.796 
Aparicions del Col·legi en 
mitjans de comunicació

7.696 
Descàrregues app
MetgesBarcelona

63
Notes informatives, comunicats, 
notes al web i rodes de premsa

26.348
Col·legiats assegurats

RESPONSABILITAT CIVIL

PROTECCIÓ SOCIAL I DE LA SALUT DEL METGE

34.556

1,1 
Milions de visites al web 

14.512
Col·legiats inscrits

1.674
Activitats

12.964 
Seguidors a Twitter

COL·LEGIATS

COMUNICACIÓ

217
Primeres visites del Programa d’Atenció Integral 
al Metge Malalt 

97
Orientacions professionals 
per dedicar-se a la medicina 
privada 

88 Actes professionals  
i col·legials

Seminaris  
del Programa  
de Protecció Social

Sessions 
informatives als 
centres de treball

1.357
Ofertes gestionades

209
Assessoraments activitat priva-
da (autònoms, contracte, etc.) 

108
Assessoraments en valoració  
d’actes mèdics

39
4

3.104 
Metges inscrits  a Barcelona

71 
Metges inscrits  
a la resta de Catalunya

51
Tallers de promoció de la salut del metge

2.865 
Consultes externes del Programa d’Atenció Integral 
al Metge Malalt

1.862
Persones ateses pel Programa de Protecció Social

1.566
Prestacions, serveis i ajuts concedits pel Programa de Protecció Social

    

435
Webs gestionats  
per Web Mèdic Acreditat

PROGRAMA DE FORMACIÓ

SECCIONS COL·LEGIALS

MEDICINA PRIVADA

ORGANITZACIÓ D’ACTES

ACTIVITATS FORMATIVES ACREDITADES PEL SERVEI  
DE LA FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA 

BORSA DE TREBALL

RESUM DE L'ANY EN XIFRES

42.138
Gestions

25.634
Gestions presencials

17.171 
Persones ateses

3.967
Certificats col·legials i legalitzacions

7.986
Carnets col·legials / Certificats digitals

1.783
Altes col·legiació i reingressos

778
Baixes col·legiació

2.805
Orientació professional

533
Orientació jubilació

38
Autoritzacions de consultes mèdiques

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

A fons
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Vídeo de  
l’any en xifres:  
www.youtube.com/
combarcelona
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Comunicat del CoMB  
amb motiu de la 
celebració del Dia 
Internacional de la Dona
El Col·legi de Metges de Barcelona manifesta el seu 
suport a les reivindicacions del 8-M en relació amb la 
necessitat urgent de posar fi a les desigualtats entre 
homes i dones que encara persisteixen a la societat, 
tant en l’àmbit laboral com també en el sanitari. 

Comunicat del CCMC 
contra el recurs a la llei 
d’universalització de 
l’assistència sanitària

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
expressa el seu desacord davant la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern 
de l’Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny, 
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Manifest conjunt 
“Protegits 
col·lectivament: 
#LesVacunesFuncionen”

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya i el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya signen un manifest per donar ple suport 
a la recomanació que fan la Comissió Europea i el 
Parlament Europeu en favor de la vacunació. 

Document de Posició 
del CCMC “El dolor i 
els fàrmacs opioides 
majors: prevenint 
problemes potencials”

Document de Posició amb recomanacions adreçades als 
professionals per facilitar l’ús adequat dels fàrmacs 
opioides i prevenir possibles casos d’abús o addicció. 

Decàleg del CoMB  
“10 passes per adaptar-
nos al nou Reglament 
Europeu de Protecció  
de Dades”

Infografia amb un decàleg sobre els canvis, conceptes i  
obligacions que conté la nova normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.

Document de Posició del 
CCMC “L’assistència a 
persones en situació de 
final de vida”

El Col·legi de Metges de Barcelona defensa que una 
eventual regulació de l’eutanàsia a l’Estat espanyol 
hauria d’anar acompanyada d’un impuls decidit per 
garantir a tot el territori l’atenció pal·liativa integral a 
les persones que es troben en situació de final de vida.

Decàleg del CoMB 
“Recomanacions per a 
l’ús de webs de salut”
El Col·legi de Metges de Barcelona, des de Web Mèdic 
Acreditat, publica un decàleg adreçat als ciutadans, amb 
la finalitat d’ajudar-los a navegar de manera segura i 
responsable per webs amb contingut sanitari.

Quaderns de la Bona 
Praxi del CoMB 
“Vacunes. Importància 
i impacte sanitari de les 
immunitzacions”

El Col·legi de Metges de Barcelona publica el Quaderns 
de la Bona Praxi número 36, que conté informació 
actualitzada sobre vacunes per als professionals, els 
quals juguen un paper clau a l’hora d’informar i reforçar 
la percepció sobre la seguretat i beneficis de les vacunes. 

Document de Posició del 
CCMC “Principis i deures 
en l’exercici de la direcció 
mèdica als hospitals i 
centres sanitaris”

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya defineix 
els principis bàsics, des del vessant ètic i professional, que 
haurien de guiar l’exercici del metge que desenvolupa 
tasques de direcció mèdica, per donar suport a les seves 
actuacions davant potencials ingerències externes i 
proporcionar un marc en el qual emparar-se en el cas 
d’eventuals conflictes professionals.

Nota de la Junta de 
Govern del CoMB “Els 
conflictes d’interessos  
i la recerca biomèdica”

El Col·legi de Metges de Barcelona recomana que 
els conflictes d’interessos, que són freqüents en 
investigació biomèdica atesa la natural i necessària 
relació entre promotor i investigador, siguin declarats 
i, per tant, coneguts per la comunitat científica i per la 
societat, per tal de fer sempre una bona pràctica i una 
bona recerca biomèdica. 

Document de Posició del 
CCMC “Principis per a 
l’ús mèdic de les teràpies 
complementàries”

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya delimita 
en un decàleg quins són els principis que han de seguir 
els metges que indiquen teràpies complementàries per 
garantir l’exercici correcte de la medicina i recorda que 
les teràpies complementàries mai poden substituir un 
tractament mèdic validat. 

Principals documents  
i treballs publicats el 2018

7 DE MARÇ 

19 DE JULIOL

27 DE SETEMBRE

31 D’OCTUBRE

14 DE SETEMBRE

31 DE NOVEMBRE

25 DE MAIG

8 DE MAIG

28 DE MARÇ 

26 D’ABRIL 

26 DE JUNY

A fons
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QUÈ FEM

El Grup Med en xifres

de la col·legiació és client de Grup Med

Clients Grup Med

Prevenció i assegurances

Serveis financers Innovació i tecnologia

Assessorament Altres

Clients col·legiatsTotal clients Grup Med

Per tal de fer més eficient la nostra vocació de servei, el Grup Med s’estructura en quatre grans 
àmbits d’activitat i ofereix als col·legiats productes i serveis de qualitat:

Aportació directa del Grup Med al CoMB l’any 2018

56.479

2014 2015 2016 2017 2018

58.153 59.212 60.580 61.975

26.906 26.960 27.642 28.396 29.029 

GRUP Med

LES EMPRESES 
DEL COL·LEGI
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Bona praxi

Amb motiu d’informacions difoses a tra-
vés de les xarxes socials i mitjans de comu-
nicació en relació amb l’assistència als ser-
veis d’urgències de persones lesionades 
durant les protestes de l’octubre a Catalu-
nya, la Comissió de Deontologia del Con-
sell de Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC) va aclarir en una nota que l’assis-
tència facultativa a qualsevol pacient ha 
de complir amb els principis de confiden-
cialitat i voluntarietat. Aquesta assistència 
ha de quedar degudament registrada pel 
metge als diferents documents mèdics as-
sistencials. El facultatiu ha de fer la seva 
tasca en un lloc adequat que preservi la 
intimitat i la confidencialitat, per tal de ga-
rantir una relació metge-pacient confor-
me a la normopraxi assistencial. El metge 
ha de vetllar pel màxim interès del pacient 
i informar-lo del resultat de la seva actua-
ció, com també a tercers, en cas que 
aquest ho autoritzi. És obligatori comuni-
car-ho a l’autoritat judicial en els casos pre-
vistos per la legislació vigent.

Poden estar presents a la visita les per-
sones que el pacient desitgi, sempre que 
no impedeixin el bon desenvolupament 
de l’assistència. El mateix Codi de Deonto-
logia del CCMC estableix a les normes 11 i 
29 que el metge té el deure de vetllar pel 
dret a la intimitat del pacient i que la pre-
sència de persones alienes a l’acte mèdic 
ha d’estar justificada.

En els casos d’assistència mèdica a 
persones conduïdes per la policia com a 
detinguts, el metge ha de prestar l’assis-
tència amb les degudes condicions d’inti-
mitat del pacient, sempre que les circums-
tàncies de risc potencial de seguretat ho 
permetin, d’acord amb els protocols d’ac-
tuació establerts per a aquestes circums-
tàncies. 

El respecte a la 
confidencialitat 
de l’acte 
mèdic

Nota de la Comissió de 
Deontologia del CCMC

Jornada formativa sobre  
complementarietat i bona praxi
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va 
organitzar una Jornada formativa sobre trac-
taments complementaris i bona praxi, en la 
qual es van analitzar i valorar els antecedents 
i l’estat actual de la qüestió, tant des del ves-
sant de la deontologia i l’ètica, com dels as-
pectes relacionats amb la informació al paci-
ent i el consentiment informat, a més de 
l’evidència científica a la pràctica mèdica.

En la sessió van participar el president del 
CoMB, Jaume Padrós, i la presidenta de la Sec-
ció de Metges de Tractaments Complemen-
taris, Marian Lorente, que van presentar i pre-
sidir la sessió. El secretari del CoMB, Gustavo 
Tolchinsky, va tractar els antecedents i l’estat 
actual de la qüestió; la presidenta de la Co-
missió de Deontologia del CCMC, Montserrat 
Esquerda, va analitzar els tractaments com-
plementaris des del vessant deontològic; l’ad-
vocada de l’Assessoria Jurídica del CoMB, 
Mercedes Martínez, va abordar la informació 
al pacient i el consentiment informat. Final-
ment el director del Centre Cochrane Iberoa-
mericà, Xavier Bonfill, va incidir sobre l’evi-
dència científica a la pràctica mèdica.

En el decurs de la sessió es va fer un repàs 
dels antecedents i posicionaments del Col·le-
gi pel que fa a les teràpies complementàries. 
Es va esmentar el darrer Document de Posició 
del Consell de Col·legis de Metges de Catalu-
nya (CCMC), de juliol de 2018, on es definei-
xen els principis que han de regir la indicació 
mèdica de teràpies complementàries. 
Aquests principis es van recollir en un decà-
leg i parteixen de la base general que qualse-

vol professional de la medicina ha de guiar-
se, de manera inexcusable, per criteris 
científics consensuats i actualitzats i que 
l’abordatge de qualsevol malaltia ha de com-
prendre, de manera inequívoca i fonamental, 
la indicació de tractaments basats en els co-
neixements mèdics validats.

També es van analitzar els aspectes deon-
tològics i ètics. Entre d’altres aspectes, es va 
valorar si hi ha risc i si aquest risc és assumible; 
si hi ha benefici; si són diferents paradigmes i 
si es poden ordenar; l’efecte placebo versus 
l’efecte terapèutic no estudiat; la regressió es-
tadística a la mitjana: il·lusió terapèutica; la ne-
cessitat credencial en la malaltia i la narrativa.

Informació al pacient
Respecte als aspectes sobre la informació 

al pacient i el consentiment informat, es va 
incidir especialment en el fet que el metge 
que empri tractaments no convencionals o 
simptomàtics corresponents al procés que 
afecta el pacient està obligat a informar-lo de 
la necessitat de no abandonar cap tracta-
ment necessari, advertint-lo de manera clara 
i entenedora del caràcter no convencional ni 
substitutori del tractament. Així mateix, està 
obligat a coordinar-se amb el metge respon-
sable del tractament bàsic.

En les conclusions referents a l’evidència 
científica a la pràctica mèdica, s’especifica 
que es necessita més recerca clínica inde-
pendent i de més qualitat i garantir que els 
resultats més fiables són els que s’apliquen 
a la pràctica clínica. 
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“Medicina i política obeeixen  
a la moral i requereixen 
compromís”

“Vocabulari de les 
ciències de la salut” 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Xavier Sierra 
estudia la 
vinculació de la 
medicina amb 
l’art

Entrevista a Agustín Zamarrón, metge i diputat al Congrés: 

Professionals

Agustín Zamarrón ha estat actualitat, des-
prés de presidir les dues sessions constituti-
ves del Congrés de Diputats, en ser-ne el 
membre de més edat. Aquest metge jubilat, 
nascut l’any 1946 a Riaza (Segòvia), ha sor-
près per les seves formes i la seva dramatúr-
gia dirigint la sessió. Zamarrón és un erudit. 
Es va especialitzar en medicina interna i de 
l’aparell digestiu a Madrid. L’any 1973, des-
prés de rebre diferents ofertes laborals, es 
va traslladar a Barcelona. Va exercir com a 
metge adjunt durant els primers anys de 
l’Hospital de Bellvitge (llavors Hospital Prín-
cipes de España) de l’Hospitalet. El seu pas 
per l’hospital va coincidir amb la creació 
dels serveis i amb el “Conflicte MIR” de l’any 
1975. 

Al web col·legial es va publicar una en-
trevista en la qual rememorava la seva esta-

El president de la Societat Catalana 
d’Història de la Medicina, Ferran Sabaté i 
Casellas, va presentar recentment el Voca-
bulari de les ciències de la salut, de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i publicat conjun-
tament i en col·laboració amb el Col·legi 
Oficial de Metges de Castelló i la Unión de 
Mutuas. La presentació va tenir lloc en un 
acte a l’auditori de la Unión de Mutuas de 
Castelló de la Plana.

Es tracta d’un llibre de 535 pàgines, ben 
presentat i de fàcil consulta. Conté més de 
7.400 termes emprats habitualment en les 
ciències de la salut, tant en la comunicació 
oral com escrita. Aquests mots es presen-
ten ben definits o explicats i amb la seva 

Els quadres, les escultures i els objectes ens par-
len de la nostra història, costums, mites, he-
rois… i també de la nostra salut. Sols cal tenir 
l’ull aguditzat per trobar indicis de les malalties 
que ens han acompanyat durant tota la nostra 
història. Les obres pictòriques, per exemple, 
diuen molt més del que sembla.

El blog “Un dermatólogo en el museo” 
s’actualitza gairebé cada dia des del gener de 
2015 i ja té més de 1.000 entrades. En aquests 
anys, s’ha convertit en una voluminosa enciclo-
pèdia on conflueixen medicina general, derma-
tologia, història i art. Darrere dels textos hi ha el 
doctor Xavier Sierra, un dermatòleg gironí esta-
blert a Terrassa. Sierra és doctor en medicina i 
llicenciat en humanitats, així com autor de dife-
rents llibres sobre història de la dermatologia, 
redactor en cap de la revista Gimbernat, premi a 
l’Excel·lència Professional del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, acadèmic a la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya i també professor del 
curs “La medicina i l’art” de l’Institut de Forma-
ció Mèdica i Lideratge (IFMiL). En el blog del 
CoMB es pot llegir una entrevista amb Sierra. 

Conversa completa a: 
www.blogcomb.cat 

da a Catalunya i reflexionava sobre els va-
lors de la medicina i del seu futur. 

de les ciències

de la salut

equivalència en anglès i castellà. Disposa 
també d’un apèndix, amb color diferenciat, 
que ofereix la possibilitat de fer cerques in-
verses a partir d’aquestes dues llengües: 
l’anglès o el castellà. L’obra impresa és com-
plementa amb la possibilitat de consultar 
en línia tant el Diccionari normatiu valencià 
com el Portal Terminològic Valencià, que 
s’actualitzen periòdicament.

Aquest oportú Vocabulari de les ciències 
de la salut permetrà a tot el personal sanita-
ri usar adequadament la nostra llengua 
amb els pacients i amb els altres professio-
nals de la salut. Una nova eina terminològi-
ca que facilitarà la qualitat de la comunica-
ció en l’àmbit sanitari. 

Entrevista completa a: 
www.blogcomb.cat 
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Cooperació

S
etze professionals han estat becats 
en la XXVI edició de les Beques 
Bada per poder-se formar en coo-
peració i salut internacional i esta-
des formatives sobre el terreny. 

Aquest any les Beques han tingut una dota-
ció econòmica de 30.000 euros, que són el 
resultat de les aportacions que fa el mateix 
Col·legi i també de les recaptacions aconse-
guides a través d’iniciatives com el Me-
diconcert o la XX Caminada del Dia Mundial 
del Cor, organitzada per la junta comarcal 
d’Osona. El lliurament de les Beques es va 
celebrar en un acte presentat pel president 
de la Secció de Metges Cooperadors, Xavier 
de las Cuevas, en el qual també es va fer un 
debat sobre com els missatges i la manera 
com es comunica des del fotoperiodisme i 
des de les mateixes entitats de cooperació 
generen una percepció i concepció del 
món a la societat.

En la jornada del Col·legi  
es va debatre sobre la 
comunicació dels conflictes 
des de la cooperació i el 
fotoperiodisme.

Lliurament de les Beques Bada  
en cooperació a setze professionals

Al debat, moderat per la vocal de la junta de 
Govern, Mònica Botta, van participar el pe-
diatre fundador de l’ONGD Alegría sin Fron-
teras i director mèdic de l’Hospital Rural de 
Gambo, a Etiòpia, Iñaki Alegría, i la fundado-
ra i directora de la Fundació Photographic 
Social Vision, Sílvia Omedes. Tant Alegria 
com Omedes van aportar la seva visió des 
de l’òptica de la cooperació mèdica i el fo-
toperiodisme, coincidint tots dos en la ne-
cessitat de canviar el prisma amb què s’ex-
plica i s’aborda la cooperació i d’obrir la 
porta a altres relats més humanitzadors.

Alegria va advertir que “la cooperació, 
tot i tenir la millor intenció, pot caure en el 
parany del colonialisme”. La seva aposta 
passa per aprofitar els recursos i per “col·la-
borar i treballar” amb personal local perquè 
ells són els que, finalment, poden donar sos-
tenibilitat als projectes.

Omedes, d’altra banda, va reflexionar 
sobre el relat construït pel fotoperiodisme 
de les situacions de conflicte i va ressaltar 
que les imatges impactants donen poc 
context i no ajuden a entendre el rerefons. 
Segons Omedes, “el fotoperiodisme i la co-
operació han de començar a treballar de 
manera diferent”. 

Metges Becats en la XXVI  
edició de les Beques Bada

María Alonso Martínez, 
Màster en Salut Internacional i 
Cooperació (UAB)
Maria Casas Claramunt, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Marc Corbacho Monné, 
Estada Formativa al Centre Mèdic de Lihir 
(Papúa Nova Guinea)
María Verónica Culotta, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Esther Díez Sánchez, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Sergio España Cueto, 
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
(Liverpool School of Tropical Medicine)
Nagore Español Roca, 
Postgrau en Cooperació Internacional al 
Desenvolupament (UOC, Creu Roja)
Anna Fajardo Modol, 
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
(Liverpool School of Tropical Medicine)
Eduardo Fernández Sánchez, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Daniela González Chellini, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Berta López Berbel, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Paula Luque Fernández, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Dereje Melka Oda, 
Estada Formativa al Servei de Neurologia 
de l’Hospital de Bellvitge
Gabriel Robenson, 
Màster en Salut Internacional 
i Cooperació (UAB)
Irene Ruiz Botía, 
Màster en Infectologia Pediàtrica (UAB)
Maria Ubals Cazorla, 
Estada Formativa al Centre Mèdic de Lihir 
(Papúa Nova Guinea)
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>>> 
ALT PENEDÈS 
Lliurament Premi de Recerca  
i benvinguda als residents  
de la comarca
El passat 15 de novembre es va celebrar 
l’acte central de la professió mèdica 
de l’Alt Penedès al Fòrum Berges 
Balaguer de Vilafranca del Penedès en 
què es va fer el lliurament del Premi 
Recerca per part de la presidenta de 
la Junta comarcal, Lourdes Gabarró, i 
del president del CoMB, Jaume Padrós. 
En el transcurs de l’acte el degà de la 
Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona i vocal de la Junta del 
CoMB, Antoni Trilla, va pronunciar 
la conferència  “Falsa ciència i danys 
reals”. La Junta comarcal de l’Alt 
Penedès també va celebrar un acte de 
benvinguda als metges residents dels 
centres de la comarca.

12a nit de la professió de l’Anoia. Inauguració de la plaça del Doctor Selga a Manresa.

Acte de la professió a l’Alt Penedès.

>>>
ANOIA
12a Nit de la Professió
El passat 25 d’octubre es va celebrar 
la Nit de la Professió, acte anual dels 
professionals de la salut de la comarca 
que serveix de punt de trobada entre els 
diferents professionals i col·lectius sanitaris, 
en el qual es fa un acte de reconeixement 
tant als companys que inicien l’exercici com 
aquells que l’acaben. En el decurs de l’acte, 
celebrat a la Pobla de Claramunt, també es 
va fer el lliurament de la Beca Formativa i el 
Premi de Recerca.

>>>
BAGES
Benvinguda als nous residents
La Junta Comarcal del Bages va participar 
en l’acte de benvinguda als nous metges 
residents que es van incorporar a l’ICS 
Catalunya Central i a la Fundació Althaia.

Inauguració de la plaça del Doctor  
Selga a Manresa
Manresa va inaugurar l’estiu passat una 
nova plaça que porta el nom del pediatre 
manresà Simeó Selga i Ubach i on s’ha 
ubicat definitivament l’escultura La Salut, 
donada pel Col·legi de Metges, obra de 
l’escultor manresà Ramon Oms. En l’acte 
inaugural van participar, entre d’altres, 
l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el 
president de la Junta Comarcal del Bages, 
Jordi Aligué, i el director de l’Arxiu Històric 
de les Ciències de la Salut, Lluís Guerrero, 
qui també va ser el promotor de la 
iniciativa de posar el nom de Selga  
a un espai de la ciutat.

‘Medicina, salut i treball’
La Junta comarcal i l’editorial Zenobita 
Edicions van organitzar la presentació del 
llibre Medicina, salut i treball, d’Armand 
Rotllan, especialista en Medicina Familiar  
i Comunitària i Medicina del Treball,  
i que exerceix des de fa més de vint anys 
a Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa. 
El llibre fa un recorregut per l’evolució 
històrica de la medicina  i la salut en el 
treball al Bages al llarg del segle xix fins  
a mitjans del xx. 

>>> 
MARESME
XXII Jornada de Recerca
Els professionals de la salut del Maresme 
van poder donar a conèixer els treballs 
realitzats als centres de la comarca en un 
acte acadèmic organitzat conjuntament 
per la Junta Comarcal del Maresme 
del CoMB i per la Filial del Maresme de 

Juntes comarcals

XXII Jornada de recerca del Maresme.



Cinefòrum en medicina al Vallès Occidental. 
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l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. En el 
decurs de l’acte, es van lliurar les beques 
i premis que es concedeixen anualment, 
així com les beques a la recerca, que es 
divideixen en dos àmbits: en un primer, 
als treballs de recerca de més interès en 
atenció primària de salut, sociosanitària, 
farmàcia i altres centres. En un segon, als 
treballs de recerca d’implicació en l’àmbit 
hospitalari.

>>> 
OSONA
28a Festivitat de Sant Cosme  
i Sant Damià
La professió mèdica osonenca va celebrar 
la festivitat de Sant Cosme i Sant Damià 
a Vic a finals de setembre i es van fer dos 
actes centrals: un acte acadèmic, en el 
qual es va fer el lliurament de premis i 
beques per part de la Junta Comarcal 
del CoMB i de l’Agrupació de Ciències 
Mèdiques d’Osona i, per altra banda, el 
29 de setembre es va fer la XX Caminada 
popular del Dia Mundial del Cor.

L’acte acadèmic es va obrir amb una 
conferència impartida pel cap del Servei 
de Medicina Preventiva i Epidemiologia 
de l’Hospital Clínic-UB. ISGlobal, i degà 
de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la UB, Antoni Trilla, sobre 
“El centenari d’una pandèmia: la Grip 
Espanyola 1918-1919”. Posteriorment, 
els representants de la Junta Comarcal 
d’Osona del CoMB van lliurar els XXXVII 
Premis Sanitat Osona en les categories 

següents: treballs inèdits per a Núria 
Molist; treballs publicats per a Carles Blay; 
treballs de recerca sobre el càncer, per a 
Javier Díez de los Ríos i borsa formativa 
dels metges residents, per a Elisabet Tasa 
i Inés Agustí. Així mateix, l’Agrupació de 
Ciències Mèdiques d’Osona va lliurar la 
XX Beca d’Investigació d’Osona, a Quintí 
Foguet. La Fundació d’Osona per a la 
Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES) 
va concedir la XX Beca Consultori Bayés 
en Ciències de la Salut, a Alicia Minaya 
i a Laura Redondo. Per altra banda, 
Francesc Tarrús i Anna Pericas, van ser 
els guanyadors de la 1a edició de la 
Borsa Formativa pels estudiants del Grau 
de Medicina. Per finalitzar, la Fundació 
d’Estudis Superiors en Ciències de la 

Salut de la UVic – Universitat Central 
de Catalunya va reconèixer, per la seva 
especial contribució en la posada en 
marxa de la Facultat de Medicina de la 
UVic-UCC a l’expresidenta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Conesa; al director 
general corporatiu del CoMB, Marc Soler, 
i al president i director general del Grup 
Bonpreu, Joan Font.

>>> 
VALLÈS OCCIDENTAL
Segona sessió de Cinefòrum  
en Medicina
La segona sessió de Cinefòrum en 
Medicina es va celebrar amb la projecció 
de Mi vida es mía, pel·lícula americana 
de l’any 1981, basada en l’obra de teatre 
homònima de Brian Clark, dirigida per 
Hohn Badham. Tracta la història d’un 
escultor que pateix un greu accident 
que li paralitza tot el cos i amb el temps 
comença el periple pels tribunals per 
aconseguir el permís perquè els metges 
el puguin ajudar a morir. En finalitzar la 
projecció, es va fer un debat, moderat per 
la vocal de la Junta comarcal del Vallès 
Occidental, Rosa Borrallo, en el qual van 
participar la jurista especialitzada en 
bioètica i directora de la Fundació Grífols 
i Lucas, Núria Terribas; l’expert en cures 
pal·liatives del PDES Granollers (ICS), 
Xavier Busquet, i la pediatra de la Unitat 
de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, Anna Habimana. 

Juntes comarcals

Premiats en la festivitat de Sant Cosme i Sant Damià a Osona.
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Seccions col·legials

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

El passat mes de juliol, membres de la Sec-
ció de Metges e-Salut vam impartir la  
sessió “Identitat digital del profes- 
sional sanitari a la xarxa i els aspectes deon-
tològics” adreçada als residents metges/ses 
i als d’infermeria de familiar i comunitària 
de la unitat docent Clínic-Maternitat per tal 
de sensibilitzar i conscienciar de la impor-
tància del paper dels professionals de la sa-
lut a la xarxa.

Identitat digital a 
la xarxa i aspectes 
deontològics

Nova junta 
d’Assegurança Lliure
El passat 3 de juliol es va proclamar la nova 
junta de la Secció Col·legial d’Assegurança 
Lliure integrada per 16 professionals de di-
ferents especialitats. La secció està presidi-
da pel traumatòleg Pere Torner Pifarré, 
que és, a més, vocal de la Junta de Govern 
del Col·legi.

La composició de la nova Junta de la 
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure re-
flecteix l’aposta pel relleu generacional i la 
renovació de la mà d’un equip que recull 
també el llegat i l’experiència dels seus 
predecessors. D’altra banda, la junta és re-
presentativa d’una bona part de les espe-
cialitats, tant mèdiques com quirúrgiques, 
i de diferents àmbits de treball, la qual cosa 
ha de permetre recollir i abordar amb pre-
cisió les inquietuds i els problemes especí-
fics plantejats per cada grup de professio-
nals. També té l’objectiu de recuperar la 
interlocució amb les entitats d’asseguran-
ça lliure. La Junta està formada per: presi-
dent, Pere Torner Pifarré; vicepresident, 
Pere N. Barri Soldevila; secretari, Juan Car-
los Raiteri Florensa; tresorer, Domingo Bar-
galló Carulla; vocals: Mª Teresa Alonso Ari-
as, Alejandro Flor Costa, Emili Masferrer 
Niubò, Mª José Ribal Caparrós, Beatriz Yol-
di Muñoz; vocals suplents: Jordi Antoni Vi-
ves, Eva Bargalló Aylagas, Anna-V. Bargalló 
García, Javier Mailán Bello, Xavier Tarrado 
Castellarnau, Cèsar Vargas Blasco i David 
Virós Porcuna.

Viatge fluvial entre Sant 
Petersburg i Moscou
El curs passat el vam finalitzar amb un vi-
atge de somni: el passeig fluvial entre 
Sant Petersburg i Moscou. Va ésser un vi-
atge d’11 dies ple de tots els ingredients 
que es necessiten per tal de gaudir-ne: 
bon temps, paisatge esplèndid, bona 
companyia i interès cultural, que ens va 
permetre conèixer un món desconegut.

Cal destacar la bellesa paisatgística i la 
gran riquesa aquàtica que acompanya un 
extens boscatge que sembla no acabar-se 
mai. Cal també afegir-hi l’interessant con-
tingut tecnològic del trajecte, amb 15 en-
cluses que permeten la navegació per tot 
el sistema fluvial unint els llacs més grans 
d’Europa amb canals oberts artificial-
ment; sistema que va obrir la capital Mos-
cou al mar Bàltic amb un recorregut de 
1.300 km i que ara és aprofitat turística-
ment.

Viatge dels Metges Sèniors a Sant Petesburg i Moscou.

Sessió sobre identitat digital del professional sanitari.

Metges 
e-Salut

Mireia 
Sans, 
presidenta

Metges 
Sèniors

Jaume 
Casanovas, 
tresorer

Metges 
d’Assegurança 
Lliure    

Pere Torner,
president
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Seccions col·legials

Renovació de la Junta de la Secció Metges MIR  
i Metges Joves
Després de diverses reunions de la Secció 
Metges MIR i Metges Joves, Francesc 
Bas-Cutrina, president de la Secció, em va 
proposar liderar-la durant el proper man-
dat. La il·lusió i empenta de l’antic equip, 
l’oportunitat d’ajudar el nostre col·lectiu i 
l’experiència prèvia amb organitzacions es-
tudiantils com el CEMCAT em van convèn-
cer per presentar-m’hi.

Així doncs, el passat mes de juny vàrem 
constituir una nova candidatura a la Junta 
de la Secció, integrada pel següent equip: 
Helena López, cardiòloga de primer any de 
l’Hospital Germans Trias (HGT) que assu-
meix el càrrec de secretaria; Francesc 
Bas-Cutrina, digestòleg de l´Hospital de 
Bellvitge, com a vicepresident; Júlia Sam-
pol, pneumòloga de l’Hospital Vall d’He-
bron (HVH), com a vicesecretària, i jo ma-
teix, Oriol Mirallas, oncòleg mèdic de segon 
any de l’HVH, com a president de la Secció. 
Com sabeu, el dia 23 de juliol es van cele-
brar eleccions i vàrem sortir escollits. Estem 
molt agraïts per la vostra confiança.

Vull destacar que també s’han incorporat els 
següents vocals MIR: Àngel Valls, internista 
de primer any de l’HVH; Berta Areny, geriatra 
de primer any de l’Hospital del Mar; Toni Ma-
rín, pneumòleg de tercer any de l’HGT, i Ro-
bert Ferrer, traumatòleg de segon any de 
l’Hospital de Bellvitge. Tanmateix, seguirem 
comptant amb l’ajut de Laura Pons, anestesi-
òloga de tercer any a l’HVH, Cristian-Daniel 
Llach, psiquiatre de segon any de l’Hospital 
Clínic, i Javier Farelo, radiòleg de segon any 
de Mútua Terrassa. Com a vocals de Metges 
Joves continuaran Paula Peremiquel, especi-
alista en preventiva de l’Institut Català d’On-
cologia, Christian Fadeuilhe, especialista en 
psiquiatria a l’HVH i Marc Tarín, especialista 
en medicina de família del CAP Masquefa.

Encarem aquest curs 2019-2020 amb la 
voluntat de mantenir tots els projectes de 
l’antiga Junta, com les Jornades d’Orientació 
i Benvinguda MIR o el sopar fi de Residència, 
i farem tot el possible per incorporar altres 
activitats. Entre els nous projectes, estem 
preparant una xerrada per explicar els pas-
sos que cal fer per demanar un fellowship a 
l’estranger (EUA, Canadà i un país d’Europa 
encara per decidir). També s’organitzaran 
cursos teòrics i pràctics d’atenció a urgènci-
es per a metges MIR i un col·loqui sobre situ-
acions legals que preocupen el col·lectiu i 
que poden posar en risc la pràctica diària 
dels metges en formació (firma d’altes sense 
adjunt, lliurança de guàrdies i altres qüesti-
ons).

El principal objectiu de la nova Junta per 
a aquest període és arribar a tothom. Per 
tant, us animem a participar amb les vostres 
propostes i suggeriments de millora. 

Junta de la Secció de Metges MIR i Metges Joves.

Metges MIR 
i Metges 
Joves 

Oriol Mirallas 
Viñas,
president

Viatge dels Metges Sèniors a Sant Petesburg i Moscou.

Metges 
Psiquiatres

Lluís 
Albaiges,
president

Primera trobada  
del cicle de ‘Diàlegs’
El dia 10 d’octubre, al CoMB, es va cele-
brar la primera trobada d’un cicle de “Dià-
legs” promogut per la Secció de Psiquia-
tres. La Junta de la Secció vol obrir així un 
debat sobre temes que tinguin interès 
per psiquiatres i professionals de la salut 
respecte de la pràctica clínica des de la 
perspectiva relacional. En aquest primer 
diàleg es va fer una taula rodona on la 
metgessa de família, M. Rosa Senan; la 
psicòloga i consultora, Fabiola Dunyó, i el 
pedagog i consultor, Jaume Benavent, va-
ren debatre amb el psiquiatre, Lluís Albai-
gès i la psicoanalista, Esperança Castell i 
amb tots els assistents, en ocasió de la 
presentació de la traducció al català del 
llibre L’Inconscient a la feina publicat a Mo-
nografies psicoanalítiques. L’Associació 
Monografies de Psicoteràpia, Psicoanàlisi 
i Salut Mental va coorganitzar l’acte, que 
va ser presentat pel seu president, Josep 
Oriol Esteve i al qual varen assistir uns 60 
professionals. 



Obituaris

Juan José Ortega Aramburu
(1936-2019)

El 23 d’agost de 2019, va morir 
el doctor Ortega. Un home bo, 
un gran metge pediatre i 
hematòleg. Nascut a Santacara, 
un poble de Navarra, en 
finalitzar la carrera va estar 
treballant durant sis anys a 
l’Hospital Clínic, primer al servei 
de transfusions i després al 
servei de pediatria. 

Treballador incansable, 
metge compromès amb els 
nens i els seus familiars. Exigent 
amb els seus col·laboradors, 
però no més del que s’exigia 
així mateix. Gran capacitat 
docent, tant per als metges en 
formació (MIR) en pediatria i 
hematologia del mateix 
hospital, com per als 
procedents de l’àmbit nacional, 
incloent-hi els centres 
d’oncologia infantil. Referent de 
l’hematologia infantil 
espanyola, europea  
i sobretot en els països 
llatinoamericans, molts  
dels quals, després de la seva 
“passantia”, han liderat en  
els seus hospitals serveis 
pioners als seus propis països.

Els que l’apreciem no 
l’oblidem. Descansi en pau. 

Maria Teresa Olivé Oliveras,
metge adjunt jubilat. Servei 
d’Hematologia-Oncologia Infantil 
Vall d’Hebron. Soci Emèrit de la 
Societat d’Hematología i 
Oncología Pediàtriques (SEHOP)

Ignasi Poves Prim
(1969-2019)

El doctor Ignasi Poves Prim,  
amb 49 anys, era probablement 
un dels cirurgians pancreàtics 
espanyols més coneguts i amb 
més repercussió internacional 
dels últims temps. Era un 
cirurgià audaç, tenaç, 
intel·ligent i, alhora, intuïtiu, 
completament entregat al  
seu treball, endimoniadament 
vocacional, autoexigent i poc 
donat a l’autocomplaença.  
Amb ell cada dia era un continu 
desafiament a la tècnica 
quirúrgica convencional,  
que enfocava amb un munt 
d’abordatges anatòmics 
gairebé desconeguts, a la qual 
s’afegia una habilitat gairebé 
màgica amb el porta 
laparoscòpic. Figures genials 
com l’Ignasi ens recorden  
una i altra vegada que ho van 
aconseguir a poc a poc, amb 
perseverança, equivocant-se 
molt i sense tenir especials 
mentors que els donessin 
suport, però amb un 
inconformisme i una ment 
oberta sense igual.

Quan veig des d’aquí la seva 
taula, la seva cadira tan buida  
i els seus records, em queda  
el consol d’haver conegut una 
persona honesta i generosa:  
un bon amic. Descansi en pau. 

Fernando Burdío,
Unitat de Cirurgia 
Hepatobilopancreàtica de 
l’Hospital del Mar de Barcelona

David García-Dorado
(1943-2019)

El doctor David García-Dorado 
García va morir el 16 d’agost  
de 2019 després de quatre anys 
de lluita contra la malaltia.  
Va pertànyer a una generació de 
cardiòlegs que va anar un pas 
més enllà i va aconseguir donar-li 
un prestigi internacional, sobretot 
en l’àmbit europeu.

La investigació es va convertir 
per a ell en una passió vital. 
Sempre va estar lligat a la 
docència universitària i de 
postgrau. Era un clínic apassionat 
de la cardiologia i  un defensor 
acèrrim del sistema públic de 
salut. Sent director de l’Àrea del 
Cor i Cap de Servei de Cardiologia 
des de 2009, li va tocar viure una 
profunda crisi econòmica que  
va redundar en severes retallades. 
Tot i això, va saber minimitzar  
el potencial impacte negatiu.

Era una persona 
essencialment bona. A més de 
l’excel·lència professional, va tenir 
una vida plena en tots els sentits, 
regida pels valors de l’honestedat, 
l’austeritat i la recerca de  
la bellesa en totes les seves 
dimensions. En definitiva, la 
cardiologia catalana, espanyola  
i europea acomiada un home bo, 
un ciutadà exemplar,  
un metge excel·lent i un professor 
i científic excepcional. 

Ignacio Ferreira-González,
Cap en funcions del Servei  
de Cardiologia. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona

Enric Catalán Bajuelo
(1959–2019)

El passat 9 d’agost del 2019,  
va morir cristianament el nostre 
company Enric.

Els que vàrem tenir la sort 
de conèixer-lo som conscients 
de la pèrdua d’una gran 
persona, sempre disposada  
a donar un cop de mà, a fer  
un favor, a donar ànims, si calia.

En l’àmbit laboral, era un 
gran professional que sempre 
va estar darrere d’innovar dintre 
del camp de la implantologia, 
alhora que de donar a conèixer 
aquests avenços a la resta  
del món. En essència, va ser  
un gran professional  
i comunicador.

Diuen que un es mor dues 
vegades, el dia de la mort  
i el dia que falta l’última  
persona que et recorda.  
No t’oblidarem, Enric. 

Marian Lorente  
i Guillem González,
presidenta i vicepresident  
de la Secció de Metges de 
Tractaments Complementaris
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Enric Jardí Vintró
(1957-2019)

Hola, Enric, el dia 8 de juny vas 
marxar de manera prematura, 
ens vas deixar a tots, familiars, 
amics, companys de feina i 
pacients, tan sols amb 61 anys. 
El dia abans del teu gran viatge 
havíem estat treballant i 
comentat la teva estada a 
Menorca. Has marxat fent el 
senderisme que tant t’agradava 
i envoltat dels teus amics de 
joventut. La teva esposa, els 
teus fills i amics estan desolats 
per aquesta gran pèrdua i, 
nosaltres, els teus companys de 
feina, també. Et trobem a faltar 
molt, la teva alegria, el teu bon 
humor, les teves bromes, la teva 
manera de baixar les escales… 
En el dia a dia, feies que les 
coses fossin fàcils i no tenies 
mai un no per a ningú. Sempre 
amb la teva alegria habitual, 
sabies gaudir molt de les petites 
coses de la vida. Has estat un 
gran professional, has sabut 
escoltar i tractar els teus 
pacients, però tampoc  
et deixaves entabanar.

Enric, gràcies per haver-nos 
deixat compartir una part  
de la nostra vida amb tu i haver 
pogut conèixer la gran persona 
que has estat.

Els teus companys sempre 
et recordarem, de segur que  
ara deus estar passejant per  
la muntanya. EPD company. 

Companys ABS  
de Montgat-Tiana

Josep Lluis López Colomés
(1943-2019)

Si volguéssim trobar un metge 
ideal, el doctor López Colomés 
en podria ser un bon exemple. 
Era un profund coneixedor de  
la ciència mèdica i una autoritat 
en la seva especialitat. Posseïa 
criteri clínic, això el feia un 
consultor habitual per als seus 
companys. Aquesta humanitat 
també s’estenia als seus  
pacients, a qui tractava amb 
una especial intel·ligència 
emocional i amb una 
compassió, capacitat d’entesa  
i implicació en els seus 
problemes, que la medicina 
moderna no hauria de deixar 
perdre. 

Sempre calmat, amb el 
somriure i un punt de simpàtica 
ironia, totalment net 
d’ambicions personals, 
provocava al seu entorn un 
clima d’amistat, col·laboració  
i implicació en la medicina.  
Val la pena destacar el seu 
insòlit coratge per lluitar amb 
elegància amb una llarga i cruel 
malaltia. Tot aquest conjunt de 
valors personals i altres eren els 
que li atorgaven una brillantor  
i una excel·lència excepcionals. 
Tots els que vàrem tenir  
el privilegi de ser amb ell, 
pacients, companys i amics, 
l’enyorarem. 

Adolf Diez,
Departament de Medicina Interna 
de l’Hospital del Mar/IMIM

Juan Brotons Gimeno
(1924-2019)

Llicenciat en Medicina  
i Cirurgia per la Universitat  
de Barcelona (1951).

A l’Hospital Clínic és on  
va fer l’internat de Pediatria,  
on la càtedra l’ostentava  
el professor Rafael Ramos.  
Va ser membre de la Societat 
Catalana de Pediatria i soci 
fundador de l’Acadèmia 
d’Història de la Medicina.

La pediatria va ser la seva 
desbordant vocació, deure i 
immensa satisfacció. Va exercir 
durant 50 anys amb un 
lliurament absolut. Va fundar  
un equip de pediatria, privada 
i extrahospitalària, que va tenir 
molta rellevància a la ciutat de 
Barcelona, als anys 80-90. Són 
milers les famílies que van 
confiar en el doctor Brotons.

Escriure va ser una altra  
de les seves grans passions. 
Autor del El nen a l’URSS (1967), 
de nombroses separates  
i de més de cent cartes, sempre 
amb la pediatria social i el nen 
universal com a bandera. 

Carles Soler-Durall
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InfoCULTURA
>>>
Taller literari per a metges sèniors.  El taller dirigit als col·legiats sèniors va obrir les seves sessions a l’octubre i se’n faran 27 sessions fins 
al juny. En les sessions es treballa de forma conjunta escriptura i lectura; pel que fa a l’escriptura, es desenvolupen aspectes bàsics de les 
tècniques narratives. Així mateix, es debaten diversos aspectes de la lectura d’una novel·la o conjunt de relats, tant d’autors locals com 
estrangers. Al final del curs es publicarà una antologia amb els relats dels participants. Més informació sobre els tallers a: www.ifmil.com 
ref. Tallers literaris. 

Medicina i futbol al 
Simposi dels Medijocs
El 14è Simposi sobre Salut, Medicina i Esport 
va centrar el debat en la relació entre 
medicina i futbol. En el debat, que es va fer 
sota el títol “Kick of”, metges de diferents 
equips de futbol van exposar les seves 
experiències professionals i com han 
enfocat el seu repte adaptant la seva 
practica mèdica a les circumstàncies i les 
característiques dels equips als quals 
serveixen. 

En el debat moderat per la membre del 
Comitè Organitzador de Medijocs i cap de la 
Unitat Assistencial de Medicina de l’Esport 
CAR-CST,  Montse Bellver, es van mostrar 
realitats tan diferents com les que van 
exposar la metgessa del F.C. Barcelona 
Femení, Eva Ferrer; el metge del F.C. 
Barcelona masculí, Xavier Yanguas; el 
consultor del Watford Football Club, Ramon 
Balius; el metge del Manchester City, Eduard 
Mauri, i el metge del F.C. Palamós, Ramon 
Valls. Així mateix, el cofundador de Walking 
Futbol Union, Andrew Silvio Sims Szegedi, 
va explicar els avantatges i les 
característiques del Walking Futbol, 
modalitat de futbol en què els jugadors no 
poden córrer, tan sols poden caminar.

Finalment es va fer el lliurament de 
trofeus dels Medijocs 2019.

L’activitat cultural del 
darrer trimestre de l’any
L’agenda cultural del Col·legi del darrer 
trimestre de l’any ha estat plena d’activitats 
ben diverses. Aquest últim trimestre cal 
destacar la quantitat i varietat de 
conferències programades amb una 
diversitat de temes considerable: Caminant 
per començar la jubilació; Santiago Ramón y 
Cajal, humanista; Has de ser-hi. Fotoperiodisme 
en estat pur; La música, els músics i el pàncrees; 
L’escultura; L’evolució del coneixement humà; 
Nous perfils en el trastorn del joc a Espanya; 
Física quàntica. Història, màgia i misteri.

També durant el trimestre s’han fet 
presentacions de llibres, sessions de 
cinema i concerts, entre els quals cal 
destacar els de l’orquestra del CoMB Ars 
Mèdica i la Coral de Metges del CoMB i 
l’Hospital de Sant Pau.

Exposicions d’obra 
artística
Durant el darrer trimestre de l’any, han tingut 
lloc sis mostres artístiques a l’espai 
d’exposicions del Col·legi de Metges de 
Barcelona, situat a la planta baixa de l’edifici 
col·legial. Aquestes exposicions han estat 
protagonitzades per metges, familiars de 
metges o persones vinculades a la professió. 

S’han pogut admirar les obres 
“Cianotípies”, de Montserrat Barenys; “Relleus 
de vidre”, de Marta Garcia Hanrath; “Pintures a 
l’oli”, de Glòria Roura i Conchita Roura; 
“L’escultura feta joia”, de Pilar Marsà; “Un parell 
disp-art”, de Jordi de Torres i Maribel Oliveras, 
i les fotografies dels participants al 1r concurs 
intercol·legial de fotografia amateur.

setembre 
octubre 
novembre 
desembre

2019 cultural

agenda

Conferència de  

Jaume Canet i Enric Càceres.  

8 d’octubre

Caminant  

per començar  
la jubilació
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E
l Consell del Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) va aprovar una 
iniciativa que permetrà exposar, 
amb caràcter itinerant i de manera 
permanent, a cadascuna de les seus 

col·legials de Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona, els objectes del Museu d’Història de 
la Medicina de Catalunya (MHMC), presen-
tats a partir de petites històries, explicades 
en una sola vitrina. D’aquesta manera, els 
objectes relacionats amb les pràctiques mè-
diques que han tingut lloc a la Catalunya 
contemporània s’exposen a les institucions 
que tenen cura dels professionals de la salut, 
tot contribuint a consolidar una sensibilitat 
envers el propi patrimoni i a fomentar la 
idea de pertinença a una tradició mèdica.

Les exposicions estan pensades per a 
una presentació trimestral i una itinerància 
constant. D’altres institucions mèdiques, 
com ara la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya i l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques ja s’han interessat per la idea. També 
es planteja l’opció de participació al món 
hospitalari i a l’àmbit de la docència mèdi-
ca universitària. De mica en mica, el patri-
moni del MHMC torna d’aquesta manera 
als seus creadors.

Participació mancomunada
Aquesta iniciativa es fonamenta en la idea 
col·laborativa de participació mancomuna-
da de totes les institucions esmentades mit-
jançant diverses fórmules: cessió de peces, 
gestió administrativa, suport econòmic, etc. 

La primera iniciativa va ser l’adquisició 
de quatre vitrines semblants i el disseny i la 
producció de les primeres exposicions. Al 
llarg de la primavera, es van anar instal·lant 
les vitrines, organitzant els operatius i 
muntant les primeres exposicions. Aques-
tes primeres exposicions tracten els aspec-
tes següents:
•  El significat de la pràctica de la sagnia 

com una de les grans herències del gale-
nisme mèdic.

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya  
als Col·legis de Metges de Catalunya 

Alfons Zarzoso, Museu d’Història de la 
Medicina de Catalunya

•  Les topografies del cos a partir de l’anato-
mia, convertida en el pal de paller de 
l’edifici de la medicina científica en la gè-
nesi del món contemporani.

•  L’esclat d’una medicina mediatitzada per 
un seguit d’instruments, el nom dels 
quals acaba en –scopi, i que van permetre 
entrar a l’interior del cos i encetar una se-
miologia clínica que havia de transformar 
la relació metge-pacient.

•  La irrupció i lenta consolidació de la mira-
da microscòpica, mitjançant alguns ob-
jectes que mostren noves formes d’en-
tendre la malaltia i obren la porta a 
l’especialització.

El Museu d’Història de la Medicina de Cata-
lunya forma part de la Comissió de Patri-
moni Sanitari Històric de Catalunya, que 
impulsa activitats dirigides al foment i pre-
servació de la cultura material de la medi-
cina i que ha comptat amb la tasca organit-
zativa desenvolupada pel doctor Miquel 
Bruguera, membre d’ambdues institu-
cions. 
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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, 
AA/CC, 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, AA/CC, 
secretària, servei de neteja, 
calefacció, etc. Matins i tardes.

  www.grupmedic.com
 934 195 121

  grupmediccasanova@gmail.
com

Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gràcia/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 Bcn 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
C/ 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 C/ 
Muntaner, 121, 1r 1a 08036.

  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, AA/CC ind, 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

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

  Dra. M. José Minoves Font
 606 889 384

Llogo despatx oftalmològic
60 m2, al C/ Diputació, 238, 5-6, per 
950 € al mes. Té campímetre, 
paquimetre, autorefactometre, 
projector optotipus, 2 làmpades de 
fenedura. Tenim més de 1.000 
pacients.

 934 880 179

Centre terapèutic 
multidisciplinari (Psicòlegs, 
Fisioterapeuta, Nutricionista)
Rambla de Catalunya al costat de 

>>>

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

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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metro Diagonal (on va viure metge 
insigne). Ofereix despatxos en finca 
senyorial a metges no cruenta 
(Psiquiatres, Estètica, Dermatòleg, 
Família). Secretària, wifi, a/c 
independent, agenda etc.

  Marga
 661 303 069

Centre a les Corts homologat 
pel Departament de Salut
Cerca professionals de la salut, per 
compartir despatxos en mòduls de 
matins i/o tardes. Despatxos adaptats i 
equipats, confortables, espaiosos i 
amb llum natural. Tots els serveis 
bàsics inclosos, wifi i AC. 15 línies de 
bus, Trambaix, metro L3 i L5.

  Santiago
 608 534 532

  info@barnapsico.com

Es ven clínica oftalmològica  
a Amposta
270 m + 50 m entrada, ascensor 
propi, quiròfan (microscopi Zeiss de 
sostre, facó, instrumental quirúrgic, 

pulsosimetre, ecg, desfibrilador). 
Centre de revisions de carnets en 
funcionament.

  Dr. M. Forcadell
 610 342 187

  mforcadells@gmail.com

Es traspassa centre de 
medicina en funcionament
185 m2. Vallès Oriental. Concert amb 
mútues, UNESPA, CatSalut i privats. 
Traspàs. 70.000 €, inclou material, 
aparatologia, mobiliari, base de 
dades, programa de gestió, etc.

  Ricard
 636 626 423

Lloguer de despatx per a 
consulta mèdica
A la 1a planta de Corachan 2. Espai 
lluminós i tranquil de 28m2, 
aproximadament. Hi ha una petita 
recepció + despatx + sala 
d’exploració. Aire acondicionat.  
Sales d’espera diàfanes en zones 
comunes totalment renovables.  
Preu a convenir.

  Elisabeth
 649 992 924

Lloguer despatxos coworking
Clínica exclusiva en ple 
funcionament a Av. Diagonal a peu 
de C/ ofereix amplis i equipats 
despatxos coworking d’especialitats 
mèdiques i sales àmplies per fer 
cursos i workshop amb tots els 
serveis complementaris agenda 
on-line, wifi, etc. Possibilitat de 
pàrquing. Bones condicions 
econòmiques.

  Sílvia
 639 350 937

Es traspassa accions (36) 
centre mèdic Granollers
Pl. de les Hortes, 5, local 11, 
Granollers. Per jubilació es traspassen 
36 accions en centre mèdic en ple 
funcionament a Granollers.

  Dr. Joan Roure
 610 280 970

  drroure@ cmsantacristina.com

S’ofereixen despatxos per 
visita mèdica matins i tardes
Amb servei de secretaria, contestador i 
gestió de correu electrònic. Situat al 
costat de la plaça Molina. Preu a 
convenir segons el nombre de dies i 
hores (preu aproximat 150 tarda).

  Pilar de Azpiazu
 649 852 132

>>>  
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 de 1,50 €/full.

  Srta. Gemma o Manel
 934 173 547

    934 213 487
  boomerang2@movistar.es

Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis ofereix 

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

 932 056 239 
638 929 953 
638 929 955

>>>  
HABITATGE
Apartament dúplex cantoner 
a tres vents de 92 m2

Esterri d’Àneu. 3 habitacions dobles i 
2 banys complets, cuina 
independent equipada i rebost. 
Armaris encastats en totes les 
habitacions, parquet. Plaça pàrquing 
i traster. Zona enjardinada i piscina 
privades comunitàries. Llar de foc, 
calefacció elèctrica (discriminació 
horària).

  Rosa M .
 649 523 825

  rmborrelm@gmail.com

>>>  
TREBALL
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 centres 
mèdics. Disponibilitat matins.

  Marllin Gualpa Avilés

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

Petits anuncis

mediviatges@med.es 
www.mediviatges.com
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Petits anuncis

 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).

  M. Àngels Pellín
 661 296 315

  angipeco@hotmail.com

Assistent-recepcionista amb 
experiència a l’entorn sanitari
Atenció a l’usuari a l’Hospital del Mar, 
i més bon coneixement d’Office. 
Català i castellà natius. Anglès bàsic, 
francès mitjà. Àmplia experiència de 
cara al públic. 54 anys.

  Silvia
 617 696 762

M’ofereixo com a recepcionista 
sanitària amb experiència

He treballat amb un metge 
reumatòleg i de capçalera durant  
8 anys. Ara estic cobrant l’atur. 
Incorporació immediata.

  Esther
 605 503 838

  estevezarenos@gmail.com

S’ofereix infermer freelance 
com a extractor per a anàlisi 
d’empreses
Vehicle propi. No importa distància.

  Jaume Costa Col. 2873
 649 700 469

Recepcionista/secretària/
administrativa
M’ofereixo per treballar en consultes 
privades, clíniques o centres mèdics 
com a recepcionista, secretaria/
administrativa amb experiència. 
Informàtica, català, castellà, italià i 
anglès (nivell mitjà). Disponibilitat 
horària. Preferiblement zona 
Maresme.

  Conxi Martí
 647 842 771 

937 592 097
  conximarti.7@gmail.com

S’ofereix per treballar en 
centre mèdic o consulta
20 anys d’experiència multinacional. 
Administrativa i atenció al client. 
Responsable, organitzada, resolutiva 
i polivalent. Gran motivació i 
implicació a la feina. Català, castellà i 
anglès. Disponibilitat immediata.

  Carmina Garcia
 607 607 115

  carminagar23@gmail.com

S’ofereix recepcionista
Per treballar en consulta mèdica o 
centre mèdic, atenció al pacient, 
agenda mèdica, gestió de mútues, 
tasques de compres. Informàtica a 
nivell usuari, bona presència amb 
capacitat d’organització, 
responsable, treballadora. 
Disponibilitat horària.

  Roser Martinez Singla
 651 565 215

  rmsaddison@hotmail.com

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
 615 022 675

  evabere56@gmail.com

Busco feina per a la recepció 
en consultori mèdic o clínica
Horari de tardes. Experiència en 
gestió administrativa i atenció al 
client en un club esportiu.

 605 241 856 (matins).

Recepcionista i auxiliar  
de clínica
S’ofereix recepcionista i auxiliar de 
clínica amb experiència i 
disponibilitat horària, tasques 
administratives, tracte amb els 
pacients, agenda, arxiu d’històries 

clíniques. Persona eficient, amable, 
puntual. Experiència amb mútues.

  Núria Pichel Martínez
 651 682 640

  nuri6070npm@gmail.com

Dona 51 anys s’ofereix per 
treballar com a 
administrativa/recepcionista
En centre mèdic o consulta privada. 
M’agrada donar servei a les 
persones. Responsable i metòdica. 
Anglès nivell avançat. Ofimàtica: SAP, 
MS Office. Disposició horària 
preferentment de 8,30 a 17,30 h.

  Olga
 627 406 032

  manroseta@gmail.com

S’ofereix per a telefonista-
recepcionista / auxiliar 
administrativa
Estudiant d’International Business. 
Amb experiència prèvia 
d’administrativa. Nivell Proficiency 
d’anglès, amb català i castellà natiu. 
Interessada a fer tasques 

administratives, de recepcionista, 
atenció al pacient, organització 
d’agenda mèdica. Disponible als 
matins.

  Adriana Casas de Abadal
 638 473 235

  acasasabadal@gmail.com

S’ofereix telefonista-
recepcionista i auxiliar 
administrativa
Titulada auxiliar d’administració i 
auxiliar farmacèutica. Preferència 
feina de tardes, per estudiar als 
matins. Experiència d’administrativa 
en despatx privat i 2 anys en 
farmàcia com a auxiliar. Per tasques 
administratives, recepció, atenció 
pacient, organització agendes. Nivell 
natiu català i castellà, anglès nivell 
mitjà.

  Marta Codinach
 696 762 323

  marta.molinac91@gmail.com

Hem d’evitar la confusió, pròpia de registres 
informals o periodístics, entre el nom del mi-
croorganisme causant i el nom de la malaltia. 
Per tant, en lloc de brot de salmonel·la, cal 

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

És adequat dir “un brot de salmonel·la”?

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

Article complet a: 
www.comb.cat 

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

parlar de contaminació/infecció per salmonel-
les o, simplement, dir brot de salmonel·losi. 
Sabeu per què? 
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Grup Med

Com podem protegir-nos  
davant d’atacs informàtics?

La disrupció tecnològica ha anat 
desenvolupant-se en paral·lel a un 
problema derivat de l’ús d’Internet, 
que exposa la vulnerabilitat dels 
autònoms, comerços i pimes. Els 

ciberriscos són aquelles situacions en les 
quals ens trobem desprotegits, ja sigui com 
a empreses, treballadors o individus, i en 
que ens podem convertir en víctimes d’un 
atac cibernètic en ordinadors i servidors. 
Aquests atacs poden ser en forma de 
danys en el sistema informàtic, robatori 
d’informació sensible, fuga d’informació, 
ransomware (infiltrar-se en els sistemes per 
fer mal o xifrar els arxius, per després 
sol·licitar un rescat), phising (suplantació 
d’identitat d’un lloc web o d’identitat), etc.

Tot i que els danys poden venir de fora, de 
vegades també es poden generar des de la 

nostra pròpia empresa, i no sols per actes 
malintencionats d’algun dels nostres 
empleats, sinó també per errors 
involuntaris. Per il·lustrar-ho, vegem un 
exemple d’un sinistre de causa interna 
relacionat amb la protecció de dades 
personals i els riscos informàtics. Una clínica 
decideix enviar un correu massiu informant 
a tots els seus clients d’un canvi de domicili. 
Per un error de la persona encarregada, 
s’envia la comunicació mitjançant un correu 
electrònic amb còpia oberta a tots els 
destinataris (en lloc de fer una “còpia 
oculta” o recórrer a altres sistemes més 
segurs). Al cap de dos dies, el centre 
comença a rebre reclamacions de clients 
que han comprovat com una multitud de 
desconeguts són coneixedors que ells 
utilitzen els serveis d’aquest centre, un fet 
que ells no desitjaven de cap manera. 

Per què hem de plantejar-nos la 
contractació d’una assegurança de 
ciberriscos?
Totes les empreses i els autònoms estan 
exposats als riscos cibernètics. Gestionen 
dades de caràcter personal, depenen de 
sistemes informàtics i xarxes, contracten 
serveis a tercers i al núvol, generen i 
protegeixen la seva propietat intel·lectual 
i, a més, estan subjectes al compliment 
d’una normativa sectorial, local, nacional i 
europea. Per aquestes raons, qualsevol 
empresa ha de prendre les mesures 
necessàries per preservar la seva 
competitivitat i supervivència envers els 
incidents cibernètics. 

Per tal de minimitzar l’impacte d’un atac 
maliciós al nostre sistema, disposem de 
pòlisses de riscos cibernètics. No es tracta 
només que algú compensi les pèrdues 
originades per un incident, el que és 
important és l’ajuda que, des de 
l’experiència i el coneixement dels 
diferents especialistes, es pot oferir per tal 
de bloquejar l’atac i reduir l’impacte.

•  Equip especialista per respondre en cas 
d’incident.

•  Serveis d’actuacions immediates i de 
contingència.

• Recuperació de dades.
•  Responsabilitat per accident: a tercers, a 

organismes reguladors, per publicacions 
a Internet, sancions per indústries PCI, 
assumir la defensa jurídica i pagament de 
fiances.

• Pèrdues per interrupció del negoci.
• Incidents de ciberextorsió. 

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

Els ciberriscos s’han convertit en una de les principals 
amenaces de totes les organitzacions i dels professionals, 
especialment després dels atacs maliciosos i casos d’extorsió 
patits els últims anys.
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Grup Med

Donació en vida,  
què cal saber
Una donació intervivos és l’acte pel qual una persona, 
el donant, disposa a títol gratuït  de béns immobiliaris 
(finques) o de béns mobiliaris (accions, efectiu, altres 
elements) a favor d’una altra, el donatari, que els 
adquireix si els accepta en vida del donant. 

46      46     

La donació es fa per part del donant 
amb ànim de liberalitat i suposa 
un empobriment de qui la fa i 
un enriquiment de qui la rep i 
accepta. Les donacions es regeixen 

per la normativa sobre obligacions i 
contractes, sent d’aplicació a Catalunya  
el Codi Civil Català. Des de Mediconsulting 
repassem alguns aspectes que creiem 
d’interès sobre les donacions en vida:

1. QUI POT FER UNA 
DONACIÓ EN VIDA?
Qualsevol persona major d’edat amb 
un patrimoni del qual pugui disposar 
lliurement pot convertir-se en donant. 
No podran donar les persones que hagin 
estat declarades incapaces o aquelles que 
es trobin en situació de concurs, ja que no 
tenen la plena disposició sobre els seus 
béns.

En el supòsit de donacions fetes per 
persones d’edat avançada formalitzades 
davant de notari, aquest, com a fedatari 
públic, haurà de comprovar la capacitat 
del donant i, en cas de dubte, pot arribar  
a negar-se a l’atorgament. 

2. EN FAVOR DE QUI ES POT 
FER UNA DONACIÓ EN VIDA?
Es pot fer donació en favor de qui es consideri 
oportú, sense necessitat que sigui familiar. 
L’únic requisit que ha de complir qui rep la 
donació és no trobar-se incapacitat legalment. 
Els donataris poden ser tant persones físiques 
com jurídiques. Entre les persones jurídiques, 
s’inclouen les entitats sense ànim de lucre 
(fundacions, ONG, etc.). És important destacar 
que la majoria de les entitats sense ànim de 
lucre estan exemptes de pagar impostos per les 
donacions que reben, si bé han de destinar-
les a la finalitat per a la qual s’hagi efectuat el 
donatiu.
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Aquest assessorament el podeu obtenir 
a Mediconsulting Jurídic, al telèfon  
93 567 88 78 o bé a mediconsulting.
med.es/ca/consulta.
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3. QUÈ ES POT DONAR?
El donant pot fer donació dels béns dels 
quals sigui propietari (ja siguin béns mobles 
o immobles), si bé necessàriament se n’ha 
de reservar per a sí mateix —en usdefruit 
o en propietat, el necessari per poder viure 
d’acord amb les seves circumstàncies—. La 
Llei no permet la donació de béns futurs, és 
a dir, d’aquells béns dels quals el donant no 
pugui disposar al moment  de fer la donació.
 
Tanmateix, la llei determina que no es 
pot donar ni rebre més del que es pugui 
donar o rebre per testament. Aquesta 
limitació té com a finalitat preservar els 
drets dels hereus quant a la llegítima que els 
correspondria en l’herència del donant. És 
a dir com a norma general, es podrà donar 
tot allò que no excedeixi la part que per 
llegítima correspon als hereus.

4. COM ES FORMALITZA?
La donació és pot fer en document privat 
o en document públic atorgat davant de 
notari. En funció dels béns objecte de 
donació caldrà demanar assessorament 
sobre quina és la millor opció, atès que en 
alguns supòsits el fet de fer-la en escriptura 
pública pot suposar uns beneficis fiscals. Les 
donacions de béns immobles solament són 
vàlides si els donants les fan i els donataris 
les accepten en una escriptura pública. 

5. FISCALITAT
Tot i que de vegades pensem a fer una 
donació en benefici d’un fill, per exemple, 
cal saber que aquest, com a beneficiari 
de la donació, haurà de pagar l’Impost 
de Successions i Donacions i que disposa 
d’un termini de 30 dies des de l’acte de 
donació per abonar aquest impost. Així, 
malgrat rebre els béns a títol gratuït haurà 
d’abonar els impostos corresponents. La 
quota a pagar dependrà del valor dels béns 
donats, encara que existeixen deduccions 
i bonificacions que sens dubte reduiran la 
quota a abonar. Entre d’altres, i segons la 
normativa vigent a Catalunya, gaudeixen de 
reduccions fiscals: 

•  Les donacions de pares a fills que 
es formalitzin en escriptura pública 
gaudeixen d’un tipus impositiu reduït, en 
concret del 5 % sobre el valor del donat. Si 
aquesta donació es fes en document privat 
no es podria aplicar aquesta reducció.  

•  Les donacions de diners per constituir o 
adquirir  un negoci professional o adquirir 
participacions en entitats. 

•   Les donacions de diners destinats a 
l’adquisició del primer habitatge dels fills.

•  L’aportació a patrimonis protegits de 
discapacitats.

També caldrà, en el cas que l’objecte de la 
donació sigui un immoble, que el donatari 
faci front a la plusvàlua municipal. 

D’altra banda, les donacions també poden 
suposar conseqüències fiscals per als donants 
a l’hora de fer la declaració de renda. Si de 
la donació se’n deriva un guany patrimonial 
per al donant (diferència entre el valor a la 
data d’adquisició i el valor a la data de la 
donació)  caldrà que aquest el declari en la 
seva declaració de l’IRPF. El tipus impositiu 
pot oscil·lar entre el 21 i el 23 % depenent 
del guany, motiu pel qual pot suposar una 
càrrega important que també caldrà valorar 
quan hom es planteja fer una donació. 

Val a dir que no en tots els casos fer una 
donació en vida és la millor opció, ja que 
sovint i depenent del parentiu, pot resultar 
mes beneficiós fer-ho per via de testament. 
És per aquest motiu que  recomanem 
obtenir assessorament professional amb 
caràcter previ a formalitzar qualsevol 
donació  per tal de triar la solució més 
adient i més beneficiosa en cada cas. 



Innovació i tecnologia

Tecnologies  
basades en el grafè:  
una nova oportunitat  
per al sector ‘healthcare’

Q
uines oportunitats ofereixen 
les tecnologies basades en 
el grafè i quin impacte po-
den tenir en el sector health-
care? L’àrea d’Emprenedoria 

del Col·legi, conscient de la revolució que 
pot suposar aquest material, va organitzar, 
juntament amb Graphene Flagship i l’Insti-
tut Català de Nanociència i Nanotecnolo-
gia, el Graphene Connect & Health Invest-
ment Forum, amb l’objectiu de fomentar 
l’interès de la indústria healthcare en 
aquesta nova matèria i apropar la medi-
cina als materials avançats per desenvo-
lupar projectes col·laboratius.

Graphene Connect 
Experts internacionals dels àmbits acadè-
mic, industrial i mèdic van debatre sobre el 
potencial de les tecnologies basades en el 
grafè a l’hora de fer diagnòstics mèdics, el 
camí regulatori que han de seguir o la ma-
nera en què poden entrar al mercat. En 
aquest sentit, també es van abordar els 
reptes i les oportunitats que aquestes 
noves tecnologies ofereixen als professio-
nals de la salut i als pacients i l’impacte so-
cioeconòmic que poden tenir. 

Health Investment Forum
A més dels tallers i les taules rodones d’ex-

perts, l’acte també va incloure la celebració 
del primer fòrum d’inversió de grafè per 
a la salut, a través del qual es van donar a 
conèixer iniciatives innovadores basades 
en aquest material, com ara els projectes 
Smart bandages, Novel technique for digital 
tumor histopathology, i Graphene-based 
biosensor for real-time analysis. De la matei-
xa manera, el fòrum va servir per posar en 
contacte tecnòlegs, inversors especialit-
zats en el sector healthcare i integrants del 
col·lectiu mèdic. 

Grafè: el més resistent de la natura
El grafè és el material amb més possibili-
tats que existeix actualment. Està format 
per una única capa d’àtoms de carboni dis-
posats en una xarxa hexagonal, similar a la 
d’una bresca d’abelles. Entre 100 i 300 ve-
gades més fort que l’acer i més dur que el 
diamant, es considera el material més 
resistent de la natura. També és el més 
prim (un milió de vegades menor que un 
cabell humà) i el més lleuger. A totes 
aquestes característiques se li sumen que 
és extremament elàstic i flexible i un gran 
conductor tèrmic i elèctric. 

Punt de partida de tecnologies 
disruptives
El fet que el grafè també sigui un element 
biocompatible el converteix en un materi-
al base ideal per desenvolupar una amplís-
sima gama de tecnologies disruptives en 
l’àmbit de la salut. Així, s’està treballant en 
nous tractaments i elements que afavorei-
xen un millor diagnòstic, com ara biosen-
sors extremament sensibles que es poden 
utilitzar per optimitzar els implants cere-
brals o en l’enginyeria de teixits. 
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Graphene Connect & Health Investment Forum
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Entrevista

Adaptar el món  
als ulls dels pacients  
amb baixa visió

Constanza Lucero, 
metgessa, cofundadora i Chief 
Medical Officer (CMO) de Biel 
Glasses

Jaume Puig, 
enginyer de telecomunicacions, 
cofundador i Chief Executive 
Officer (CEO) de Biel Glasses

E
n Biel va nàixer amb baixa visió. 
Una discapacitat visual que li pro-
voca problemes per baixar les es-
cales, travessar el carrer i, fins i tot, 
per reconèixer els seus pares, 

Constanza Lucero i Jaume Puig. Com que 
al mercat no existia cap solució que po-
gués millorar la qualitat de vida i l’autono-
mia del seu fill, van decidir crear-ne una. 
Així va nàixer l’start-up Biel Glasses, on 
desenvolupen unes ulleres intel·ligents 
que són capaces d’entendre l’entorn on es 
mou la persona amb baixa visió i mostrar-li.  

Quines dificultats li causa la baixa visió 
a en Biel?
Constanza Lucero (CL) - Li va costar cami-
nar perquè tenia molta inseguretat i li va 
costar molt baixar escales. També li costa 
travessar els carrers i quan ens allunyem 
una mica se li fa molt difícil reconèixer les 
persones, fins i tot a nosaltres. Per tot això, 
sembla que la baixa visió és un problema 
de camp, sobretot, del camp inferior. Tot 

allò que estigui a terra, no ho pot veure. Per 
això, quan hi ha un obstacle, encara que el 
tingui molt a prop, no l’identifica. 

Com poden millorar les ulleres el seu 
dia a dia?
CL - Les ulleres milloren la mobilitat de les 
persones amb baixa visió i la seva autono-
mia. Això ho aconseguim perquè porten 
incorporada una càmera que detecta els 
obstacles i adapta la imatge que capta al 
romanent visual que tenen les persones 
amb baixa visió. D’aquesta manera, aug-
menten la seva percepció visual.  En cas 
que la persona tingui un romanent visual 
molt petit o no en tingui (sigui cega), la in-
formació es passa de forma auditiva. 

Les ulleres combinen tres tecnologies: 
visió 3D, intel·ligència artificial i realitat 
virtual i augmentada; què aporta 
cadascuna d’elles al dispositiu?
Jaume Puig (JP) - Les ulleres tenen diver-
ses fases en el seu procés. Per aconseguir 

aquesta adaptació necessites captar la rea-
litat. Després has de processar-la i, en dar-
rer lloc, has d’aconseguir comunicar-te 
amb el pacient, de manera que rebi la 
imatge adaptada a la seva capacitat visual. 
Fem servir la visió 3D i la intel·ligència arti-
ficial per saber què hi ha a l’escena, per de-
tectar els obstacles (esglaons, semàfors, 
etc) i per esbrinar com està situada la per-
sona en aquest entorn. Finalment, utilit-
zem la realitat mixta (barreja de realitat 
virtual i augmentada) per tornar a oferir la 
imatge adaptada a la capacitat visual de la 
persona i que pugui percebre i reconèixer 
els obstacles. 

Com ha estat el vostre camí en el món 
de l’emprenedoria?
JP - No ha estat fàcil. Vam començar a tre-
ballar en la idea inicial a través del Biel, com 
a pares d’una persona amb un problema. 
Com que al mercat no trobàvem el que 
buscàvem, vam començar a pensar en què 
es podria fer per millorar la visió d’en Biel. 
Vam veure que la nostra idea es podia fer 
realitat i vam crear l’empresa, que era l’úni-
ca via que ens permetia captar inversió per 
tirar endavant el projecte. Des d’aleshores, 
hem aconseguit una sèrie de fites (ajuts, 
premis), també des del punt de vista tec-
nològic, ja que hem pogut desenvolupar 
un prototip que funciona. Ara estem fent 
proves en pacients i estem a punt de co-
mençar la fase d’industrialització. De fet, 
hem obert una ronda de finançament per 
tal de buscar inversors que ens ajudin a fer 
el pas i passar del prototip al producte co-
mercial. 
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Viatges

Les vacances solidàries són una opció perfecta per combinar el turisme amb una activitat que impulsi el desenvolupament 
econòmic, social, mediambiental  o sanitari de l’indret que visitem. Amb aquest tipus de vacances, dediquem el nostre temps en 
benefici dels altres i fem una aposta pel progrés de les comunitats locals, ja que col·laborem en un projecte concret i tangible.  

Per al viatger, a més, suposa una manera de conèixer la realitat d’un país de forma diferent i molt propera, visitant llocs que d’altra 
manera serien poc accessibles i entrant en contacte amb la seva població d’una manera més real. Què cal tenir en compte? 
T’indiquem un llistat de consells per planificar les teves vacances solidàries.

SolidàrieSVacanceS 

3. Escull el projecte
Confia en ONG que tinguin 
experiència en vacances 
solidàries i contacta amb elles 
per veure les opcions de 
voluntariat que ofereixen. Acorda 
tot per escrit abans de traslladar-t’hi, 
especialment allò referit a les tasques que 
portaràs a terme i als costos del viatge i 
l’allotjament. Una altra opció assenyada 
és consultar a la teva agència de viatges 
per tal que organitzi unes vacances 
solidàries a la teva mida. 

2. Tria quan i on vols anar
Pots escollir des del desert del 

Sàhara a les muntanyes de 
l’Himàlaia, l’Àfrica Central o 

l’Amèrica Llatina. Valora diverses 
variables que poden ser 

importants, com  
la distància que vulguis recórrer, 
la climatologia de la destinació, 

la llengua que s’hi parla,  
les dates que tinguis lliures  

i el pressupost del  
qual disposis. 

4. Gaudeix de l’experiència
Prepara’t a viure una experiència 

humana emotiva i irrepetible. No et 
deixis vèncer per la frustració o per 

unes expectatives massa ambicioses: 
per poc que et sembli que facis, estaràs 
aportant el teu granet de sorra. Un cop 
allà, procura fer un ús responsable dels 

recursos mediambientals i afavorir 
l’economia local. I, per estar tranquil, 
contracta una assegurança de viatge 

que cobreixi qualsevol incidència que 
pugui sorgir durant la teva estància. 

1. Pensa en què vols 
ajudar
Pots dedicar el teu temps a fer 
un voluntariat sanitari, però 
també mediambiental, cultural, 
social o educatiu: defineix quina 
és la teva prioritat. A part dels 
teus interessos, has de tenir en 
compte també les teves 
aptituds, la teva experiència 
i el teu currículum: com 
més qualificació tinguis, 
podràs portar a terme 
tasques més complexes. 
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Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs
Accés a tots els clubs

en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

És necessari acreditar-se aportant el carnet col·legial.

Per a més informació, consulta en: 
dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/20

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

 Ara, per ser del Col·legi de Metges de 
Barcelona et posem molt fàcil viure 

l’experiència DiR.
Suma’t a l’éstil de vida saludable i gaudeix 

dels AVANTATGES EXCLUSIUS
QUE T’OFERIM EN ELS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de Ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: 23 medalles als mundials de Natació



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_AnunciMBD_COM_oct2019.pdf   1   14/10/19   13:55

#157
Desembre 2019
www.comb.cat


