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Des del Col·legi de Metges de Barcelona hem organitzat durant tres mesos la recollida d’aportacions
econòmiques i de material d’empreses i particulars per fer front a la pandèmia de la COVID-19 a través
de la campanya #EICoMBActua i amb la col·laboració de la Fundació Àngel Soler Daniel.  
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Opinió i anàlisi
Vivències, evidències  
i reptes davant la pandèmia  
de COVID-19 
La pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a retardar la nostra cita amb la revista CoMB. 
Hauríem volgut tornar-hi en una situació ben diferent. Imaginàvem, ingènuament, que, 
un cop passada la primera onada de l’epidèmia de COVID-19, ens podríem retrobar en  
una mena de calma tensa, recuperant forces i, alhora, vigilants i concentrant esforços a 
controlar el més mínim rebrot. Som a finals de juliol, i, per desgràcia, s’han complert les 
pitjors previsions sobre l’avançament dels rebrots a Catalunya. El repunt de casos ens ha 
agafat cansats, físicament i mental. Pendents d’unes merescudíssimes vacances que 
alguns professionals acaben d’iniciar o que ni tan sols han arribat a començar.

No hi ha dubte que, sense l’enorme i impagable entrega de tots vosaltres i del conjunt 
dels professionals sanitaris, no ens n’hauríem sortit del primer embat de la pandèmia. 
Hem demostrat capacitat de reacció, d’autoorganització, de treball en equip, flexibilitat, 
empatia i responsabilitat… I estem pagant també un alt preu en la nostra salut, física i, 
sobretot, emocional. No som herois, però alguns s’hi han deixat la salut i la vida.  

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

No ho oblidem. Les autoritats no poden perdre de vista que som necessaris avui, però també demà i que necessitem protecció física 
(EPI), però també mental.

És important també aprendre de les lliçons que ens està deixant aquesta crisi: què funciona i què no funciona del nostre sistema  
sanitari i, fins i tot, què entorpeix la nostra tasca assistencial. Des del Col·legi i des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) 
ho hem posat ben clar negre sobre blanc i hem fet arribar reflexions i propostes de canvi a governs i legisladors. Hem instat a un pacte 
polític que materialitzi la imperiosa necessitat de transformar de manera profunda el nostre sistema sanitari, començant per una dotació 
necessària, suficient i digna de recursos.

Confiem que ens escoltin i que hi arribem a temps. És prioritari reforçar la salut pública en un món global com el nostre, amb serveis  
de vigilància en coordinació amb l’atenció primària, que també cal reforçar. Aquesta ha de ser una pota fonamental del sistema per 
manegar situacions com l’actual i per contenir nous brots. Ara estem patint aquesta greu mancança.

Des del Col·legi hem posat tots els esforços a estar a l’altura del que els professionals heu donat durant la primera fase de la pandèmia. 
Vam reaccionar amb immediatesa per posar a l’abast solucions, ajuts i suport per als col·legiats, tant del sector públic com privat, però 
també per als centres sanitaris i socials i per a la població en general. Hem vehiculat nombroses propostes i iniciatives als responsables 
polítics i sanitaris.

Vam agilitzar la col·legiació de metges graduats i vam activar la borsa de suport de metges jubilats o que es trobaven sense activitat  
i que estaven en disposició d’ajudar. Vam posar en marxa programes de telesuport psicològic individual i per a equips i un programa 
d’ajudes econòmiques i prestacions socials, també d’assessorament legal i laboral… Us hem anat informant de totes aquestes accions, 
moltes de les quals continuen vigents i us en fem recordatori en aquesta revista.

Entre març i juny, hem dut a terme, en col·laboració amb la Fundació Àngel Soler Daniel, la campanya #ElCoMBActua, gràcies a la  
qual vam poder lliurar material sanitari i de protecció i equipament divers per valor de 2,6 milions d’euros a prop d’un miler de centres 
sanitaris i socials. Mai abans el CoMB havia gestionat una iniciativa com aquesta, que va desbordar les nostres previsions de participació  
i que, sobretot, ha estat d’enorme utilitat, en fer arribar material allà on professionals, pacients i residents més ho necessitaven. 

Estem cansats, però, alhora, som conscients de la feina feta. Hem fet allò que ens tocava fer i ho hem fet bé. Hem estat i som 
protagonistes en la lluita contra la COVID-19 i volem ser també protagonistes actius de la transformació del sistema sanitari, liderant  
els canvis per enfortir-lo i per adequar-lo millor a les necessitats de la societat del segle xxi. Ens ho mereixem! 

Jaume Padrós Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona
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La resposta a la COVID-19 afegeix molt 
estrès i angoixa als professionals de la 
salut. Des de la Fundació Galatea, el 
Col·legi de Metges de Barcelona ofereix un 
servei gratuït de telesuport psicològic per 
videoconferència.

Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins a l'1 de 
juliol, més de 1.100 professionals han estat 
atesos en aquest servei, de forma 
individual o en intervencions de grup.

Si necessites ajuda o tens algun 
company que en necessiti, truca al 
900 670 777 de dilluns a divendres i 
de 9 h a 22 h.

Més informació a 
www.comb.cat  i www.fgalatea.org



Benvolguts companyes i companys,

Aquest és un dels números més especials de la nostra revista. Tots els metges i 
metgesses hem estat implicats en la lluita per mirar de doblegar la pandèmia de 
COVID-19 que, en aquests moments, està afectant tot el món. Molt de patiment, dolor 
i fatiga, però una resposta exemplar de tota la professió. Feina intensa, dedicació plena 
en el decurs de moltes setmanes, autonomia per prendre decisions i resoldre problemes 
i un gran sentit del que significa estar al servei de tots els ciutadans. 

També, per a alguns, un gran sacrifici i una situació complicada, personal o familiar, 
en veure’s afectats directament o indirecta per la malaltia o en veure que no arribaven 
els equips de protecció o que hi havia tants malalts i tan greus que no sabíem si els 
podríem atendre a tots. Moltes situacions diverses en les quals ha aparegut el bo i millor 
de cadascú de nosaltres. Treball en equip i col·laboració. I un gran equip de suport des 
del CoMB, que ha fet una feina simplement extraordinària per ajudar allà on més falta 
feia fer-ho. A la novel·la La pesta d’Albert Camus, el doctor Rieux diu: “És necessari que 
li faci entendre que aquí no es tracta d’heroisme. Es tracta, únicament, d’honestedat. 
L’únic mitjà per lluitar contra la pesta és l’honestedat. No sé què és l’honestedat en 
general, però, en el meu cas, sé que no és res més que fer la meva feina.” 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

Resposta 
exemplar de tota 

la professió

Presentació

Més informació:
www.youtube.com/
COMBarcelona

La metgessa de treball, Helena Basart; la 
vicesecretària del CoMB, Sònia Miravet, i 
l’actor i periodista, Queco Novell, varen 
explicar en tres vídeos editats pel Col·legi 
de Metges de Barcelona i pel Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya, les reco-

Els vídeos
manacions per prevenir la transmissió del 
virus SARS-CoV-2 a les consultes, les reco-
manacions per sortir al carrer amb nens i 
tot allò que s’ha de saber sobre les masca-
retes: tipus i col·locació. 
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COVID-19: Accions del CoMB

Des del Col·legi de Metges de Barcelona hem organitzat durant tres mesos la recollida d’aportacions
econòmiques i de material d’empreses i particulars per fer front a la pandèmia de la COVID-19 a través
de la campanya #EICoMBActua i amb la col·laboració de la Fundació Àngel Soler Daniel.  

Material

Mascaretes

1,6 milió en
aportacions
econòmiques

1 milió en
donacions directes
de material

469.500

2,6 milions
d’euros

1.260 lliuraments a 978 centres i entitats

1.359
donants

 Tauletes/
mòbils

710
Termòmetres i 
pulsioxímetres

2.015
Ecògrafs 
portàtils

25

A 41 hospitals
47

A 266 centres 
d’atenció primària 

332

Tests PCR
9.000

A 259 residències
404

Respiradors
8

 A 34 centres de 
la DGAIA

37
 A 59 centres per a persones 

amb necessitats especials

75
A 99 centres per a persones 
amb risc d’exclusió social 

119

Defensem 

www.comb.cat

 

els professionals

 

610  
Usuaris telesuport  
psicològic individual
(2.244 intervencions
en total)

1.016  
Exempcions quota

3.111 
Carnets col·legials amb 
certificat digital per a
recepta electrònica 

653 
Participants en suport 
emocional per a grups 
i equips

11.909 
Receptes telemàtiques 
medicina privada

168 
Vehicles cedits

1.805 
Consultes 
assessorament laboral 
i/o legal

2.545  
Assessoraments per 
facilitats de pagament 
(Mutual Mèdica i resta 
de companyies)

130  
ERTOS desafectats,  
dels 161 tramitats

 

1.304  
Sinistres tramitats 
per incapacitat temporal

€ 2,5 M 
Finançats en  
55 operacions de 
préstecs ICO

4.956  
Assessoraments 
per l’IRPF

109  
Demandes PPS 
relacionades amb 
COVID-19 

5.725 
Visualitzacions de
webinars formatius
sobre assistència i
COVID-19

94  
Sinistres Unespa 
hospitalització

16  
Sinistres Unespa Vida

2.369  
a Catalunya per 
Certificats col·legials 

renovació online

 a 18 entitats
20

A 202 centres mèdics
228

80.000 guants
33.500 bates i vestits de protecció

6.100 ulleres i pantalles
6.000 litres de gel hidroalcohòlic

29.500 unitats de cremes
hidratants

Protegim la salut

 550
Noves altes
(col·legiacions
express)

1.420
Inscripcions a la borsa
de treball Suport
COVID-19

210
Reincorporacions
a l’exercici
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E
l Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC), conjuntament 
amb la resta de col·legis professio-
nals de l’àmbit de la salut de Cata-
lunya, va convocar, el dijous 14 de 

maig, a les 12 hores, dos minuts de silenci 
en record de tots els companys i compa-
nyes que han mort fent front a la pandè-
mia de la COVID-19.

L’homenatge es va fer des del lloc de 
treball i sense concentracions, per tal de 
mantenir les mesures de seguretat. 

Les corporacions professionals convo-
cants van ser: Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya, Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya, Consell 
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatò-
legs de Catalunya, Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya, Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya, Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i Consell de 
Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Metges i metgesses que han mort fent 
front a l’epidèmia de COVID-19 
El Col·legi ret homenatge als companys i 
companyes que ens han deixat durant la 
pandèmia de la COVID-19 i de tots els 
professionals sanitaris que han mort fent 
front a la malaltia. Les imatges recorden 
els col·legiats que estaven en actiu a 
Catalunya (defuncions fins al 15 de juliol 
de 2020). 

Homenatge

En record dels 
companys i 
companyes
que han mort 
fent front a 
l’epidèmia de 
COVID-19

Juana-Esther Barthe 
Carrera 
(1947-2020)

Joan Josep Abades Porcel
(1955-2020)

Mario Rafael Chalco 
Llerena
(1968-2020)

Manuel Garcia Garrido
(1956-2020)

Maria Isabel Lobo Satue
(1953-2020)

Santiago Piñol Sapena
(1955-2020)

Joan Sitjes Costas
(1948-2020)

José Armando  
Espinosa Rojas
(1965-2020)

José Manuel  
Sánchez-Ortega
(1937-2020)

Albert Coll Nus
(1957-2020)

Antoni Feixa Riba
(1964-2020)

Francesc Collado Roura
(1956-2020)
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Homenatge

El 14 de maig, el CoMB, amb altres col·legis professionals de l’àmbit de salut de Catalunya, va convocar dos minuts de silenci per tots els companys i 
companyes que han mort fent front a la pandèmia de la COVID-19.
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Homenatge

Ho hem donat tot per combatre aquesta pandèmia.

Més que mai, hem fet equip.

Hem après de nou i hem liderat la resposta.

Hem patit.

Hem plorat.

Hem tingut por.

Hem tret forces d’allà on pensàvem que ja no n’hi havia.

I, tanmateix, no som herois.

Molts hem sofert directament els estralls de la malaltia.

Alguns, malauradament, hi han perdut la vida.

Volem donar les gràcies a tots i cadascun  

dels nostres companys.

Metges i metgesses que han representat  

el millor dels valors de la nostra professió

i a tots els professionals i treballadors  

dels centres sanitaris.

Gràcies pel vostre compromís amb les persones!  

Vídeo homenatge  
als metges  

i professionals 
sanitaris

en la seva lluita 
contra la pandèmia



Homenatge
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Vídeo d’homenatge a:
www.youtube.com/
COMBarcelona
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Reflexió

Propostes per reformar el  
sistema de salut de Catalunya  
a partir de les lliçons apreses  
de la pandèmia de COVID-19

E
l Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC), la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària i el 
Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya (CCIC) 

han reclamat un pacte nacional per refor-
mar el Sistema de Salut de Catalunya ar-
ran de la crisi de la pandèmia de COVID-19. 
El president del Col·legi de Metges de Bar-
celona (CoMB), Jaume Padrós; el presi-
dent de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària, Pere Vallribera, i la presidenta 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona, Paola Galbany, van 
presentar en una roda de premsa el 10 de 
juny, un decàleg amb propostes de canvi 
a partir de les lliçons apreses durant 
l’emergència sanitària.

L’experiència viscuda davant de l’emer-
gència sanitària de la pandèmia de la CO-
VID-19 ha posat a prova els professionals i 
les estructures organitzatives del sistema 
de salut i ha permès extreure’n unes 
quantes lliçons. Aquesta crisi ha evidenci-
at mancances que cal corregir, però tam-
bé fortaleses i oportunitats que cal aprofi-
tar. A partir de les lliçons apreses, metges, 
gestors i infermeres han elaborat el ‘De-
càleg per a la reforma del Sistema de Sa-
lut de Catalunya’, amb mesures per trans-
formar el sistema de salut.

Només un pacte majoritari de totes les for-
ces polítiques, a l’Estat i a Catalunya, pot 
garantir que, tal com ha posat en evidència 
aquesta crisi, la salut de les persones sigui 
una prioritat real. Això és el que la societat 
demana i només serà possible si es com-
prometen prou recursos per fer front a les 
necessitats de salut de la població.

Segons el decàleg, aquests recursos es 
tradueixen en 5.000 milions d’euros addi-
cionals que caldria injectar al sistema de 
salut en un període màxim de 3 anys. El 
60 % d’aquest pressupost addicional 
s’hauria de destinar a la millora de les 
condicions laborals dels professionals i a 
la dotació suficient de recursos humans. 
El 40 % restant caldria dedicar-lo a infra-
estructures, equipaments i tecnologia, 
amb especial atenció a l’avenç de la tele-
medicina.

La capacitat de lideratge i de compromís 
dels professionals ha quedat sobrada-
ment demostrada en aquesta crisi. Aques-
ta capacitat, així com els valors i el conei-
xement dels professionals, han de ser l’eix 
de la reforma del sistema. L’experiència 
viscuda ha demostrat que els objectius de 
l’Administració, les organitzacions sanità-
ries i els professionals han de ser partici-
pats i compartits. Organitzacions i profes-

Decàleg complet 
i document 
COVID-19: lliçons 
apreses. Per una 
reforma del sistema 
sanitari de salut:
www.comb.cat

El CCMC presenta un decàleg amb propostes per transformar  
el sistema sanitari i afrontar les necessitats de la nova situació 
demogràfica, social, econòmica i epidemiològica.

DECÀLEG PER A LA 
REFORMA DEL SISTEMA  
DE SALUT DE CATALUNYA

1. Nou pacte per la sanitat

2. Més recursos econòmics

3.  Millors condicions i recursos 
per als professionals de la salut

4.  Més recursos per a 
equipaments i infraestructures

5.  Professionalisme

6.   Més autonomia a les 
organitzacions

7.   Coordinació entre àmbits 
assistencials

8.  Més accent social

9.  Per una salut pública sòlida

10.  L’experiència de la COVID-19, 
una oportunitat

sionals han de disposar d’autonomia de 
gestió i capacitat d’autoorganització i, 
per fer-ho possible, cal apostar, per exem-
ple, per flexibilitzar horaris i torns, mini-
mitzar les tasques burocràtiques i impul-
sar la innovació i la tecnologia.
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Reflexió

Per garantir que el pacient és el centre 
del sistema, s’ha d’impulsar de manera 
real l’atenció primària i la col·laboració i 
coordinació entre àmbits assistencials. 
Alhora, és necessari integrar els serveis 
sanitaris i socials. Quan es tracta de per-
sones grans vulnerables, cal apropar 
aquests serveis als domicilis de manera 
prioritària, sense oblidar que és urgent 
assolir un acord que garanteixi l’atenció 
integral a les residències.

Pel que fa a salut pública, és evident que 
aquesta crisi ha demostrat que cal dispo-
sar d’estructures amb capacitat per fer 
front als nous reptes, tant davant d’una 
emergència, com a l’hora de fer prevenció 
i protecció de la salut. Els efectes del canvi 
climàtic en la salut, per exemple, són tot un 
desafiament en aquest sentit davant del 
qual hem d’estar preparats.

Davant de noves emergències sanitàries, 
és prioritari garantir la prevenció i protec-
ció dels pacients i dels professionals, així 
com establir mecanismes de provisió de 
material i d’equipaments estratègics, pro-
movent, per exemple, la producció indus-
trial de proximitat.

La crisi ha posat en evidència que, quan 
els diferents agents del sistema de salut 

alineen els objectius, s’aconsegueix do-
nar la resposta necessària a la ciutadania. 
La pandèmia de la COVID-19 ha fet obrir 
els ulls al conjunt de la societat i ha de-
mostrat la importància transcendent d’un 
bon sistema de salut, basat en unes es-
tructures professionals i uns equipaments 
sòlids. 

Paola Galbany, Jaume Padrós i Pere Vallribera, en la roda de premsa de presentació del ‘Decàleg 
per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya’.

El President del CoMB, Jaume Padrós, presenta al Congrés les 
propostes del “Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut 
de Catalunya”

El President del CoMB, Jaume Padrós, va comparèixer, el 12 de juny, davant la 
“Comisión para la Reconstrucción Social y Económica” al Congrés dels Diputats per 
presentar i defensar les propostes incloses al “Decàleg per a la reforma del Sistema  
de Salut de Catalunya”. Padrós va demanar que no es deixi escapar l’oportunitat que 
brinda aquesta crisi per aprofitar tots els consensos que s’han produït en l’àmbit 
sanitari i evitar així que el descontentament dels professionals esdevingui una 
“rebel·lió de bates blanques”. 

El decàleg compta amb l’adhesió i la par-
ticipació de la Societat Catalana  de Me-
dicina Familiar i Comunitària,  la Societat 
Catalana de Geriatria i Gerontologia, l’As-
sociació d’Infermeria Familiar i Comuni-
tària de Catalunya, l’Acadèmia de Ciènci-
es Mèdiques  i de la Salut de Catalunya i 
Balears,  el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i Es-
tomatòlegs de Catalunya, la Societat Ca-
talana de Medicina Intensiva i Crítica, el 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalu-
nya, l’Associació de Metgesses de Catalu-
nya, Metgesses.cat, l’Associació Catalana 
d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), el 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
(COFB), el Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya (CoDiNuCat), la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, la  Coordi-
nadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, 
Consum i Alimentació (CUS), la Societat 
Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor (SCARTD), l’Associ-
ació Catalana de Recursos Assistencials 
(ACRA), el Cercle de Salut i el Col·legi de 
Logopedes de Catalunya, el Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
(COTOC), el Col·legi Oficial d’Òptics Op-
tometristes de Catalunya (COOOC), la So-
cietat de Salut Pública de Catalunya i Ba-
lears i la Federación Española de Técnicos 
Ortopédicos (FETOR).
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L
a pandèmia de la COVID-19 ens ha 
sacsejat de valent. Hem treballat 
decididament, amb incerteses, 
copsant com trontollaven caracte-
rístiques essencials de l’atenció pri-

mària com la integralitat i la longitudinali-
tat. La capacitat de reacció ha estat màxima, 
reconfigurant els nostres rols per atendre 
els pacients que viuen a les residències o es 
recuperaven en nous dispositius sanitaris. 
Compromesos des del primer i en tot mo-
ment hem lliurat la nostra vida personal a 
l’atenció sanitària.  

Hem de valorar les emocions patides: la 
deshumanització de la COVID-19 ha provo-
cat dolor per no poder acompanyar als nos-
tres pacients en etapes finals, por a contagi-
ar, ansietat i insomni, incertesa, amb una 

sobrecàrrega d’auto/sobreexigència cons-
tant. La manca inicial de recursos i equips de 
protecció individual, ens han fet patir. Les 
donacions d’ens d’àmbit local i les del CoMB 
ens han aportat llum en moments de foscor.

Els professionals d’atenció primària hem 
estat clau en l’embat de la crisi. Inicialment 
sense eines de diagnòstic bàsiques, ofegats 
per les tasques burocràtiques.

No ens n’haguérem sortit sense el com-
promís dels professionals sanitaris i sense la 
complicitat dels pacients.

La memòria del que hem viscut ens em-
peny a lluitar plegats per garantir que el de-
càleg de propostes de canvi pel nostre siste-
ma sanitari es concreti amb la màxima 
prioritat i celeritat, és una exigència que cal 
fer realitat.

La insatisfacció dels professionals dels 
hospitals
Els hospitals són organitzacions molt com-
plexes que, per funcionar, no en tenen prou 
amb un bon disseny organitzatiu. Cal, a més, 
que els professionals els coneguin. Aquesta 
barreja de circuits, la complexitat dels pa-
cients i les incidències amb l’escassetat de 
recursos tècnics i humans generen una situa-
ció d’insuficiència hospitalària crònica que fa 
anys que sentim i que darrerament hem vist 
que s’aguditzava. La part que sempre acaba 
rebent la pressió som els professionals, que 
hem posat l’esforç personal per compensar 
les carències d’un sistema obsolet que ja no 
pot seguir funcionant de la mateixa manera. 

A partir de la segona quinzena de març 
d’aquest any, els professionals vam comen-
çar a patir una pressió creixent davant d’un 
perfil de pacient que mai havíem viscut i a 
qui, ni els recursos disponibles, ni la manera 
en què tradicionalment havíem organitzat 
les especialitats resultava útil. Contràriament 
a l’esperable, la il·lusió de poder contribuir i 
ajudar, de crear nous circuits, de treballar en 
equips i en funcions que molts mai havíem 
fet va generar una empenta moral molt im-
portant i va resultar un acte de reafirmació 
professional quan el volum de pacients des-
bordava les estructures assistencials i esgo-
tava materials i medicaments a un ritme in-
saciable.

El cost de l’esforç físic, mental i, sobretot, 
moral ha estat, és i serà molt alt. Aquest cost 
torna a caure sobre aquests professionals ja 
sobreexigits, que hem vist amb ràbia com, 
tan bon punt baixava la pressió assistencial 
de la COVID-19, reapareixien els vells proble-
mes ja coneguts, però amb més incerteses i 
amb les mateixes exigències i escassetat de 
recursos. 

Reflexions sobre el paper 
dels metges durant la crisi 
de la COVID-19

Gustavo Tolchinsky,
secretari del CoMB

Sònia Miravet,
vicesecretària 
del CoMB

Reflexió
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Professionals de suport

E
l Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) va fer una crida als 
col·legiats jubilats en els últims dos 
anys o que havien interromput la seva 
activitat per la crisi i que poguessin 

estar en disposició de reincorporar-se al ser-
vei actiu i fer tasques de reforç davant la situa-
ció d’emergència sanitària. El Departament 
de Salut va fer una petició formal als quatre 
col·legis de metges de Catalunya perquè els 
ajudessin  a trobar metges i metgesses.  

Per atendre els metges i metgesses 
que van oferir el seu suport, el Col·legi de 
Metges de Barcelona (CoMB) va activar la 
Borsa de Suport COVID-19, que es gestio-
na amb els mitjans de la Borsa de Treball 
del CoMB. Des del  14 de març es van co-
mençar a gestionar els oferiments de su-
port professional dels col·legiats per fer 
front a la crisi sanitària causada per la pan-
dèmia de COVID-19. Des d’aleshores es van  
incorporar a la Borsa de Suport COVID-19 
1.420 col·legiats disposats a reforçar les 
diferents necessitats dels centres assisten-
cials. A aquest volum de professionals, cal 
sumar-hi els col·legiats ja inscrits anterior-

ment a la Borsa de Treball. Els centres assis-
tencials que necessitaven els serveis 
d’aquests professionals van poder  inscriu-
re’s i vehicular a traves del Col·legi les seves 
demandes. 

La incorporació dels metges joves
Els quatre col·legis de metges de Catalunya 
també van facilitar la incorporació als cen-
tres sanitaris als metges que es trobessin 
sense activitat, metges que recentment han 
superat les proves MIR o bé que estaven 
preparant les proves MIR. Per accelerar els 
tràmits es va crear el servei de col·legiació 
exprés. Així mateix, la companyia Sham, 
mútua asseguradora amb què el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té 
contractada la cobertura per Responsabili-
tat Civil Professional, va oferir la  cobertura 
gratuïta a tots aquests professionals de re-
forç. Van poder beneficiar-se d’aquesta co-
bertura tots els professionals incorporats 
als centres sanitaris que, sota la coordinació 
del sistema públic de salut, van fer front a la 
crisi sanitària. La cobertura era temporal, 
des del moment de la incorporació del pro-

Crida del CCMC a metges i metgesses per reforçar  
la resposta a l’emergència sanitària 

fessional assegurat al col·legi corresponent 
fins a la finalització de la situació d’alarma. 
En concret, quedaven cobertes aquelles 
possibles reclamacions de tercers presenta-
des contra el professional assegurat, con-
forme a les condicions específicament esta-
blertes a la pòlissa de Sham. 

El CEMCAT, amb la col·laboració del 
CoMB, coordina l’oferiment 
d’estudiants de Medicina per fer 
diferents tipus de tasques de suport
Els estudiants de Medicina, organitzats a tra-
vés del Consell d’Estudiants de Medicina de 
Catalunya (CEMCAT), es van oferir per donar 
diferents tipus de suport davant de la situa-
ció de crisi sanitària causada per la COVID-19: 
atenció telefònica; tasques administratives; 
servei de cangur per a la cura de fills, i altres 
suports necessaris a petició dels centres i/o 
professionals. El Col·legi va donar el seu su-
port  logístic i econòmic al CEMCAT, que va 
coordinar les iniciatives sorgides dels estu-
diants de diferents universitats per tal de col-
laborar en tasques diverses i molt necessàri-
es en aquells crítics moments. 
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Comunicats i vídeos

Vídeos, comunicats 
i documents 
publicats sobre  
la crisi de la 
COVID-19 (13 de 
març a 12 de juny 
de 2020)
13 DE MARÇ. El Col·legi de Metges de Barcelo-
na (CoMB) posa en marxa de manera urgent 
diverses accions davant l’evolució de l’epidè-
mia de COVID-19. 

16 DE MARÇ. El Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) posa en marxa una comis-
sió específica i permanent que tindrà la missió 
de fer el seguiment de l’evolució de la crisi sani-
tària generada per la pandèmia de COVID-19 
des del punt de vista de la deontologia mèdica. 
Així mateix, l’esmentada comissió publica el 
seu primer comunicat: “Consideracions deon-
tològiques en relació amb la pandèmia CO-
VID-19”.
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8747.
PDF

18 DE MARÇ. La Fundació Galatea ofereix el 
Servei de telesuport psicològic per als profes-
sionals de la salut i l’àmbit social en situació de 
patiment emocional per la crisi sanitària de la 
COVID-19. 

19 DE MARÇ. Nota del CCMC en què es reclama 
al ministeri de Sanitat que les pròrrogues de con-
tractes que els centres sanitaris facin als metges 
residents d’últim any es formalitzin amb la cate-
goria de metges adjunts (o equivalent). 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8753.
PDF

19 DE MARÇ. Recomanacions del CoMB en 
relació amb l’exercici en el sector privat. Inclou 
els documents (amb actualitzacions posteriors) 
“FAQs i informació jurídica útil sobre les 
conseqüències econòmiques de la declaració 
de l’estat d’alarma” i “Resum de les mesures 
urgents extraordinàries acordades pel Govern 
espanyol i el Govern català”. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8756.
PDF • https://www.comb.cat/Upload/Documents 
/8747.PDF

27 DE MARÇ. El CoMB posa en marxa un servei 
d’assessorament a metges i metgesses davant 
la presa de decisions crítiques en centres sani-
taris i residencials. 

30 DE MARÇ. Document del CoMB: “Conside-
racions sobre les Certificacions Mèdiques de 
Defunció en la pandèmia COVID-19”. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8778.
PDF

1 D’ABRIL. El CoMB envia a l’Ajuntament 
d’Igualada un camió amb material sanitari i 
d’higiene, per tal que sigui distribuït a diferents 
centres sanitaris, sociosanitaris i residencials 
d’aquest municipi i de la resta dels que formen 
part de la zona confinada a la Conca d’Òdena a 
causa de l’emergència sanitària causada per la 
COVID-19. 

3 D’ABRIL. El CCMC denuncia Josep Pàmies da-
vant la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per promoure el producte MMS 
com a tractament de la COVID-19 en plena 
emergència sanitària. 

3 D’ABRIL. El CoMB, la Fundació Àngel Soler 
Daniel i Omplim els Magatzems faran arribar 
més de 400 dispositius mòbils i tauletes als 
hospitals de tot Catalunya per facilitar la co-
municació entre els pacients ingressats i les 
seves famílies.

7 D’ABRIL. El CCMC i el Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya desenvolupen i po-
sen en funcionament una plataforma informà-
tica per compartir de forma segura receptes en 
paper de l’assistència mèdica privada. 
https://www.comb.cat/Upload/Docments/8783.
PDF

12 D’ABRIL. Vídeo “COVID-19. Tot allò que has 
de saber sobre les mascaretes: tipus i col·locació”, 
a càrrec de l’humorista Queco Novell. 
https://www.youtube.com/watch?v=TJsOAEuUYQc

13 D’ABRIL. El CCMC reclama per carta al Mi-
nisteri de Sanitat i al Departament de Salut que 
els metges residents d’últim any siguin contrac-
tats com a especialistes.  
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8786.
PDF • https://www.comb.cat/Upload/Documents 
/8785.PDF

15 D’ABRIL. El CoMB informa que l’activitat 
dels serveis sanitaris continua sense canvis tot i 
que s’ha restablert l’activitat ordinària en mol-
tes empreses considerades no essencials. 

20 DE MARÇ. El CCMC, juntament amb altres 
entitats sanitàries, participa en l’elaboració 
d’unes recomanacions generals relacionades 
amb les decisions ètiques difícils i l’adequació 
de la intensitat assistencial/ingrés en les Uni-
tats de Cures Intensives en situacions excepci-
onals de crisi. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8758.
PDF

20 DE MARÇ. Els metges que s’incorporin com 
a reforç durant el període d’emergència sanità-
ria per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de 
Responsabilitat Civil Professional. 

23 DE MARÇ. Document del CCMC: “Dignificar 
l’atenció a les persones grans fràgils i en final de 
vida en l’entorn residencial durant la pandèmia 
de COVID-19”. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8765.
PDF

23 DE MARÇ. El CoMB gestiona la Borsa de Su-
port COVID-19, a través de la qual els metges 
ofereixen el seu suport als centres sanitaris per 
col·laborar en l’emergència sanitària. 

24 DE MARÇ. L’exfutbolista i exentrenador del 
FC Barcelona i actual entrenador del Manches-
ter City, Pep Guardiola, ha fet una donació a la 
Fundació Àngel Soler Daniel d’un milió d’euros 
per a l’adquisició i proveïment de material sani-
tari davant l’emergència sanitària de la pandè-
mia de COVID-19. 

24 DE MARÇ. El CoMB complementa els supò-
sits de reducció de la quota col·legial amb la in-
corporació de dos casos específics relacionats 
amb la COVID-19. 

24 DE MARÇ. Infografia del Col·legi de Metges 
de Barcelona per a professionals de la salut: 
“Mesures de prevenció per quan arribis a casa”. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8768.
PDF

25 DE MARÇ. Nota conjunta del CCMC i la Soci-
etat Catalana de Medicina Familiar i Comunità-
ria sobre la tramitació de baixes laborals durant 
la crisi sanitària de COVID-19. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8770.
PDF

26 DE MARÇ. Comunicat del CCMC i el Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona sobre la 
falta de material de protecció i de proves di-
agnòstiques per al personal sanitari. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8775.
PDF
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6 DE MAIG. El CoMB publica el document “CO-
VID-19. Proposta d’actuació per a professionals 
sanitaris”, una guia que ofereix pautes per a la 
detecció de casos d’infecció per SARS-CoV-2 en-
tre els professionals sanitaris, així com diverses 
infografies sobre el mateix tema.  
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8813.
PDF • https://www.comb.cat/Upload/Documents 
/8814.PDF • https://www.comb.cat/Upload/Docu 
ments/8815.PDF • https://www.comb.cat/Upload/
Documents/8816.PDF • https://www.comb.cat/
Upload/Documents/8817.PDF • https:/www.comb.
cat/Upload/Documents/8818.PDF 

11 DE MAIG. El CoMB informa que els centres 
privats ambulatoris podran reprendre l’activitat 
ordinària a partir del 12 de maig. 

11 DE MAIG. El CoMB, juntament amb el CCMC, 
publica “Protecció i prevenció per a la pràctica 
professional en temps de pandèmia. Recomana-
cions generals”, una guia amb recomanacions 
per prevenir el risc de transmissió del virus SARS-
CoV-2 a les consultes i centres sanitaris. Posterior-
ment, s’editen també els annexes “Sistemes de 
ventilació i aire condicionat” i “Protocols d’higie-
ne del lloc de treball”. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8824.
PDF • https://www.comb.cat/Upload/Documents 
/8844.PDF • https://www.comb.cat/Upload/Docu 
ments/8845.PDF 

12 DE MAIG. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”.  
https://www.youtube.com/watch?v=GGbUxMuX 
ZO0

13 DE MAIG. El CCMC, conjuntament amb la 
resta de col·legis professionals de l’àmbit de la 
salut de Catalunya, convoca per al dia 14 de 
maig, a les 12 hores, dos minuts de silenci en re-
cord de tots els companys i companyes que han 
mort fent front a la pandèmia de la COVID-19.

18 DE MAIG. Vídeo “Recomanacions per preve-
nir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les con-
sultes”, a càrrec d’Helena Basart, metgessa de 
treball. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8iCNEJVt0E

20 DE MAIG. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”.  
https://www.youtube.com/watch?v=3sYyjo5G8g4

21 DE MAIG. Vídeo “Homenatge a tots els pro-
fessionals sanitaris que estan fent front a l’epidè-
mia de COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue 
=8&v=u3jXFv2gPkk

Comunicats i vídeos

16 D’ABRIL. La patronal del sector assegurador, 
UNESPA, subscriu una assegurança de vida col-
lectiva gratuïta per als professionals sanitaris ex-
posats a la COVID-19.

17 D’ABRIL. L’Assessoria Jurídica del CoMB 
aconsella tornar a sotmetre a la consideració 
del Departament de Treball les sol·licituds 
d’ERTO denegades per als centres, serveis i es-
tabliments sanitaris de titularitat privada de 
règim ambulatori.  

28 D’ABRIL. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watch?v=dIxJYWMzkSQ

29 D’ABRIL. Document del CCMC: “Considera-
cions deontològiques en relació amb informa-
ció, consentiment i consulta virtual durant la 
pandèmia de COVID-19”. Vídeo informatiu al res-
pecte a càrrec de Montserrat Esquerda, presi-
denta de la Comissió de Deontologia del CCMC. 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8809.
PDF • https://www.youtube.com/playlist?list= 
PLYYGGoYc1Qtxd_vNbY3i_dHP_PCY012Jd

29 D’ABRIL. Vídeo “Recomanacions per sortir al 
carrer amb nens”, a càrrec de Sònia Miravet, vice-
secretària del CoMB.  
https://www.youtube.com/watch?v=ykx4uuV_
e3k&t=26s

29 D’ABRIL. Vídeo “#ElCoMBActua: Lliurament 
de material de protecció i comunicació a la resi-
dència Los Tilos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=roBKYuerZp 
4&t=1s 

30 D’ABRIL. El CoMB informa que continuen les 
restriccions per a l’activitat mèdica privada.

4 DE MAIG. Vídeo “#ElCoMBActua: Tauletes a 
l’Hospital de Sant Pau per trencar l’aïllament i 
connectar els pacients amb les seves famílies”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TWv_mi5UlQ 

5 DE MAIG. Comunicat del CoMB sobre el resta-
bliment de l’activitat sanitària no urgent en les con-
sultes i centres mèdics privats sense internament.

6 DE MAIG. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watch?v=-0c9b3HMubw

25 DE MAIG. El CoMB i l’IFMiL organitzen la jor-
nada webinar “Protecció i prevenció per a la 
pràctica professional en temps de pandèmia”.  
https://www.youtube.com/watch?v=8hBJLV0Iq 
NU&feature=emb_logo

27 DE MAIG. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watchv=cs6d-3alW8M

28 DE MAIG. Prop de 500 professionals de la sa-
lut ja han estat atesos pel servei de telesuport 
psicològic que presta la Fundació Galatea per fer 
front als efectes de la crisi de la COVID-19. 

28 DE MAIG. Vídeo “#ElCoMBActua: xarxa soli-
dària de donacions. Tatuadors i artistes contra la 
COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watch?v=a3GyJcro9K8

28 DE MAIG. Vídeo “#ElCoMBActua: xarxa soli-
dària de donacions. Col·laboradors solidaris de 
Grup Freixenet”. 
https://www.youtube.com/watch?v=CIrwYII8I3g

2 DE JUNY. El CoMB i l’Institut de Formació Mè-
dica i Lideratge organitzen la jornada webinar 
“Telemedicina. Noves formes d’exercir la medici-
na en temps de coronavirus”.  
https://www.youtube.com/watch?v=1-BVSO41kzQ  

5 DE JUNY. Vídeo “Balanç d’actuacions del 
CoMB des de l’inici de la crisi COVID-19”.  
https://www.youtube.com/watch?v=htikqUMjpi0

6 DE JUNY. Vídeo “#ElCoMBActua: xarxa solidà-
ria de donacions. Fundació Barça”.
https://www.youtube.com/watch?v=LsEk6mzS2Fw

9 DE JUNY. Vídeo “#ElCoMBActua: La tecnolo-
gia ha permès unir pacients i famílies. Amb la 
col·laboració de MediaMarkt, Parlem Telecom i 
Eways”.  
https://www.youtube.com/watch?v=0jyTwTSNzO8

11 DE JUNY. Roda de premsa en la qual metges, 
gestors i infermeres reclamen un gran pacte na-
cional per reformar el sistema de salut de Catalu-
nya davant la crisi de la covid-19.  
https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/ 
noticies_fitxa.aspx?Id=8yiW%2fjDBiI9STXKyLOQ 
ejg%3d%3d

12 DE JUNY. El President del CoMB, Jaume Pa-
drós, presenta al Congrés les propostes del “De-
càleg per a la reforma del Sistema de Salut de 
Catalunya”. 
https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/ 
noticies_fitxa.aspx?Id=trN1BjACj8kvjcpcCzyVwQ 
%3d%3d

Informació 
completa a:
www.comb.cat
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Les experiències dels professionals
fent front a la pandèmia
Metges i metgesses que han estat al capdavant de la lluita contra 
la COVID-19 expliquen a través de vídeos les seves vivències,  
reflexions i sensacions.

Vídeo dels testimonis 
complets a:
www.youtube.com/
COMBarcelona

“En el llibre explico situacions com la 
d’haver d’informar familiars de pacients 
que havíem de derivar-los a l’hospital 
per la seva gravetat i que, molt proba-
blement, no se’n podrien acomiadar i, 
en cas de fer-ho, seria només una per-
sona la que entraria a l’habitació. També 
la sensació de desprotecció, sobretot 
les primeres setmanes, amb molta con-
fusió, sense equips de protecció indivi-
dual, sense tests diagnòstics en l’atenció 
primària. Veient com molts companys 
havien d’ingressar amb diagnosi de 
pneumònia per COVID-19 als hospitals.”

Albert  Bellvert, metge resident d’últim 
any de Medicina Familiar i Comunitària 

ha fet un recull de les vivències de la 
pandèmia per COVID-19 en un llibre 

titulat “Puto virus”

“Voldria compartir una conversa que 
vaig tenir durant la meva experiència de 
trucar persones que van omplir l’app de 
la COVID-19 del Departament de Salut. 
Vaig atendre una senyora que havia om-
plert l’aplicatiu amb un quadre poc com-
plex post COVID amb fase de franca re-
cuperació. Després d’intentar respondre 
els seus dubtes i ajudar-la en les seves de-
mandes d’orientació, de sobte, la senyo-
ra em va interrompre i em va preguntar: 
“Vostè és d’aquells metges jubilats que 
truca als malalts”. Li vaig contestar amb 
un tímid sí, i la senyora immediatament 
em va preguntar: “Vostè no ha pensat en 
tornar a fer de metge?” i va afegir impera-
tivament: “Doncs si ho fa m’ho diu.”

Josep Maria Picas, metge jubilat

“L’epidèmia de la COVID-19 ens ha fet 
sortir de la nostra zona de confort a nivell 
professional. Ens ha tocat reinventar-nos 
i aprendre a veure un altre tipus de paci-
ents i patologies a les quals no estàvem 
acostumats. Això ens ha portat a estu-
diar certes patologies i certes reaccions 
adverses a fàrmacs que normalment no 
veiem. Ha estat un repte poder atendre 
també el pacient no COVID que sens 
dubte es mereixia la nostra atenció.”

M. Teresa Broquetas, Aparell Digestiu, 
Hospital del Mar

“Treballar abans de l’esperat com a metge no ha estat fàcil. La COVID comporta passar 
per moments complicats. Un dels més impactants és el fet de la separació del pacient 
de la seva família. El fet que hi hagi una manca de proximitat física i personal, fa que la 
situació sigui difícil de gestionar. En aquells moments de donar males notícies i fins i 
tot quan hi hagut una pèrdua, l’acompanyament i proximitat que en aquests moments 
tan durs ens hauria agradat donar, no han estat els més optims. També vull agrair als 
meus companys de Mutuam Güell per acompanyar-me i ensenyar-me en aquesta ex-
periència i al Col·legi de Metges per facilitar-nos una col·legiació provisional per poder 
exercir.” 

Vanesa Díez, graduada en Medicina per la Universitat de Lleida fa un any i treballa a 
l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell de Barcelona arrel de la COVID-19

“Vull destacar l’increïble treball en 
equip que s’ha fet, professional i 
personal, on hem pogut fer una ges-
tió conjunta del còctel d’emocions 
d’aquest nou dia a dia. Cal destacar, 
com a resident, l’important aprenen-
tatge a marxes forçades davant de la 
gestió de la incertesa, de la por i de la 
mort. Una de les premisses més im-
portant és el treball en equip i és una 
de les coses que no podem permetre 
que oblidem mai”.

Alba Estebanell Hernanz, final  
de residència de Medicina  

Familiar i Comunitària, Unitat 
d’Hospitalització a Domicili
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“Aquests dies de lluita sense parar de 12 
o 14 hores diàries per un hospital com 
el nostre, que és petit, ha estat una ex-
periència molt transformadora, perquè 
ha demostrat que els professionals són 
capaços de coses increïbles, amb molt 
pocs mitjans, donant tot el que tenien i 
de manera coordinada. Des de direcció 
hem intentat fer sempre el mateix: do-
nar els mitjans, donar els ànims, fer el 
seguiment, donar el suport i l’escalfor a 
metges i infermeres que han estat hores 
i hores treballant i han anat més enllà del 
que ells mateixos creien que podien fer. 
És la demostració clara en aquesta crisi 
que l’equip sempre es superior a la indi-
vidualitat i que situacions com aquestes 
et transformen com a persona i treuen el 
millor de tu, però també demostren les 
teves mancances.”  

Francesc Fatjo, director mèdic  
de l’Hospital HM Delfos 

“Si m’he de quedar amb una única cosa, 
seria amb la companyonia que distin-
geixo en dos nivells, el proper i el vir-
tual. La companyonia més propera l’he 
viscut passant planta amb pacients de 
coronavirus. La proximitat a l’hora de 
donar-nos suport els uns als altres ha 
estat indescriptible. Tampoc es queda 
curta la companyonia virtual, aquesta 
abraçada invisible en la qual ens hem 
unit tants professionals sanitaris que 
hem anat despullats a una de les pit-
jors crisis sanitàries recents. Junts hem 
aixecat la veu per la manca d’equips 
de protecció, pel silenci d’institucions i 
organismes que diuen representar-nos. 
Junts, sense conèixer-nos, hem continu-
at i seguim demanant dotar de salut la 
nostra sanitat pública.”

César Serrano, oncòleg de l’Hospital  
Vall d’Hebron

“Aquesta pandèmia m’ha tocat viure-la com a professional i com a pacient. Com a professio-
nal, la pitjor por ha estat tractar amb pacients immunodeprimits i no poder protegir-los com 
ens agradaria. Com a pacient he tingut por de transmetre la malaltia a familiars i altres paci-
ents. Això i la quantitat de feina que vàrem tenir i les incerteses que envoltaven el moment 
van fer que fos l’experiència més difícil que m’ha tocat viure en deu anys de carrera.”

Alexandra Martínez, hematòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona

“Em vaig apuntar voluntària al Col·legi de Metges, on em varen posar en contacte 
amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per fer una tasca telemàtica i telefò-
nica i fer una primera classificació des del telèfon dels pacients que havien omplert 
el registre de l’STOP COVID-19. Els primers dies la feina va ser molt angoixant, perquè 
no hi havia temps material per atendre tothom. Paties perquè veies com arribava la 
gent i quan trucaves notaves l’angoixa d’aquella persona que estava malament, que 
s’ofegava o tenia molta febre. En general, la gent responia amb moltíssima amabili-
tat. Una experiència molt forta mai viscuda prèviament.”

Carme Espel Masferrer, internista de formació i metge de família durant 35 anys a 
l’atenció primària, la majoria al CAP La Mina, jubilada des de fa 3 anys

“Vaig sentir que el focus havia afectat 
bona part del personal sanitari de l’hos-
pital d’Igualada i que l’alcalde demana-
va ajuda. Vaig contactar amb el Col·legi 
de Metges i em vaig incorporar a l’hos-
pital. Ens vam organitzar en torns de 
12 hores, amb equips per atendre els 
pacients que estaven ingressats a efec-
tes de COVID positiu. Ha estat una ex-
periència positiva, que no havia tingut 
mai en els 40 anys de professió, però 
una experiència dura. Per la dificultat 
d’organitzar els recursos davant la gran 
quantitat de gent afectada, pel desco-
neixement de l’efectivitat dels tracta-
ments que estàvem utilitzant i per la 
gran solitud que afectava els pacients 
que manteníem aïllats.”

Angela Felip, internista de l’Hospital de 
Mataró que es va prejubilar al desembre

“Em vaig presentar com a voluntari per 
intentar aportar el meu granet de sor-
ra. Vaig poder fer des de casa diverses 
tasques, no ens van voler exposar a les 
plantes de Covid per l’edat i el nivell de 
risc. Vaig fer, per teletreball, la informació 
a familiars d’ingressats que estaven sols, 
que ho agraïen molt. El control de ma-
lalts amb tuberculosi, que ja feia prèvia-
ment, que són malalts que requereixen 
un control molt estricte d’analítiques i 
de canvis de medicació i la valoració de 
les peticions de les unitats de diagnòs-
tic ràpid. El meu més gran agraïment se 
l’emporta tot el personal d’infermeria, 
de neteja, i metges, que són els que real-
ment han estat davant de la pandèmia.”

Joan Tort, medicina interna, durant 35 
anys adjunt de medicina a l’Hospital de 

Terrassa, prejubilat l’octubre de 2019

Testimonis
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Deontologia i praxi

Consideracions 
deontològiques i de praxi  
durant la pandèmia de COVID-19
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va 
crear una comissió específica per avaluar i donar resposta a 
aspectes deontològics que es derivin de la crisi sanitària de 
COVID-19

L
es decisions en situacions crítiques 
derivades de la gestió de la pandè-
mia de la COVID-19 poden compor-
tar qüestionaments i dilemes des 
del punt de vista de l’ètica i la de-

ontologia professional. A continuació, re-
cordem una sèrie de recursos que s’han 
posat al servei dels metges. 

El CCMC va posar en marxa una comissió 
específica i permanent per fer el segui-
ment de l’evolució de la crisi sanitària ge-
nerada per la pandèmia de COVID-19 des 
del punt de vista de la deontologia mèdi-
ca. La comissió ha aprofundit mitjançant 
diversos documents, en aquelles qüesti-
ons concretes que s’han plantejat a mesu-
ra que avançava la crisi.

Formen part d’aquesta comissió membres 
de les comissions de deontologia dels col-
legis de metges de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona (CoMB, COMG, COMLL i 
COMT), així com metges especialistes en 
diferents àrees estretament lligades amb 
l’atenció als pacients en aquesta crisi.

Aquesta  comissió específica, així com  la 
Comissió de Deontologia del CCMC han 
publicat els documents següents:

Consideracions deontològiques en 
relació amb la pandèmia COVID-19
Primer recull dels punts clau a tenir en comp-
te davant la situació de pandèmia: cura i se-
guretat dels professionals, protecció dels 
pacients, racionalització de recursos, comu-
nicació amb pacients i familiars, etc. 

Informació, consentiment i consulta 
virtual durant la pandèmia
La Comissió de Deontologia del CCMC va 
publicar el document “Consideracions de-
ontològiques en relació amb informació, 
consentiment i consulta virtual durant la 
pandèmia de COVID-19” que recull diver-
ses recomanacions en els aspectes se-
güents:

•  La informació telefònica en l’àmbit 
hospitalari, centres sociosanitaris o 
residències.

•  La comunicació de males notícies, 
situacions de mal pronòstic o 
comunicació d’una defunció.

•  El consentiment informat en supòsits de 
pacients no competents.  

•  Sobre la consulta virtual i telemedicina.

•  Seguiment telefònic per part d’un metge 
que no és el seu habitual.

Document complet:
www.comb.cat

Pandèmia Comunicació 
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Deontologia i praxi

Dignificar l’atenció a les persones 
grans fràgils i en final de vida en 
l’entorn residencial
L’excepcionalitat de la situació motivada 
per la pandèmia de COVID-19 comporta 
una afectació a tots els nivells de la socie-
tat, però té un especial impacte en les per-
sones més fràgils i vulnerables i en contex-
tos específics com els àmbits residencial i 
sociosanitari. Aquest és un moment com-
plicat i incert en què, malgrat l’elevada so-
brecàrrega que assumeixen els professio-
nals i les institucions, hi ha també una gran 
implicació i solidaritat, i durant el qual cal 
vetllar pels drets de les persones més vul-
nerables, tot garantint el procés assistenci-
al, molt especialment en les situacions de 
final de vida. Són moments excepcionals 
en què és imprescindible la bona coordi-
nació entre tots, per una banda, dins dels 
mateixos equips de professionals i, per l’al-
tra, amb les persones ateses i les seves fa-
mílies.

Document complet:
www.comb.cat

Priorització de recursos escasos
La presidenta de la Comissió de Deontolo-
gia del CCMC, Montserrat Esquerda, va ex-
posar en un vídeo els reptes ètics i deonto-
lògics que planteja l’actual pandèmia. Un 
dels principals reptes identificats per 
Montserrat Esquerda és la priorització de 
recursos escassos. Davant d’això “cal consi-
derar qui és que es pot beneficiar més 
d’aquest recurs; aquest no és un problema 
ètic aliè a la practica mèdica habitual”. El 
primer criteri fonamental és que “cada per-
sona mereix una avaluació individual per 
saber si és adequat per a ella un tracta-

ment d’intensius, i en aquesta avaluació hi 
intervenen múltiples factors”. La decisió 
l’ha de prendre “el professional o si és pos-
sible els equips”. A l’últim, ara més que mai, 
és fonamental “donar informació a les per-
sones i bona comunicació”. 

La presidenta de la Comissió de Deontolo-
gia del CCMC, Montserrat Esquerda, tam-
bé explica en un altre vídeo les claus del 
document Consideracions deontològiques 
en relació amb informació, consentiment  
i consulta virtual durant la pandèmia de  
COVID-19.

Servei de suport clínic per la presa de 
decisions crítiques
El CoMB va posar en marxa el serveidesu-
portclinic@comb.cat, un servei d’assesso-
rament per a metges i metgesses davant la 
presa de decisions crítiques en centres sa-
nitaris i residencials. Un grup d’experts sè-
niors de diferents especialitats va intentar 
donar resposta als dubtes per a la presa de 
decisions, per exemple, en els casos en què 
es pot plantejar el dubte de si cal un ingrés 
en una UCI. 

El CCMC denuncia Josep Pàmies per 
promoure el producte MMS com a 
tractament de la COVID-19 
El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) va presentar una denúncia 
davant la fiscalia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) contra el se-
nyor Josep Pàmies Breu i contra la coope-
rativa Dolça Revolució per un delicte con-
tra la salut pública i un delicte de publicitat 
enganyosa, els quals haurien estat come-
sos amb l’agreujant del context de la greu 
emergència sanitària i situació d’excepcio-
nalitat en què ens trobem, a causa de la 
pandèmia de COVID-19.

En una situació de greu crisi sanitària i de 
temor generalitzat causats per una malal-
tia per a la qual no existeix tractament, el 
senyor Josep Pàmies, sense cap titulació 
sanitària validada ni cap coneixement mè-
dic, banalitza, a través de la seva web i de 
les xarxes socials, amb la COVID-19 i amb la 
suposada idoneïtat del producte MMS (Mi-
racle Mineral Solution), en realitat clorit de 
sodi, per tractar aquesta malaltia, la qual 
està fustigant amb cruesa la població 
mundial.

A banda del dany directe que aquest pro-
ducte pugui causar a la salut de les perso-
nes, cal tenir en compte el risc que suposa 
en la mesura que pot retardar la demanda 
d’ajuda mèdica per part de persones ma-
laltes. En les circumstàncies d’excepciona-
litat, esdevé especialment greu la conduc-
ta de qui promociona productes sense cap 
mena de coneixement ni capacitació, quan 
és perfectament coneixedor de la seva ine-
ficàcia. 

Vídeos complets:
www.youtube.com/
COMBarcelona



Carnets col·legials amb 
certificats digitals per 
recepta electrònica
El Col·legi ha promogut i 
ha intensificat la 
possibilitat de l’ús del 
carnet col·legial, que 
inclou un certificat digital 
per a la recepta 
electrònica, un sistema 
telemàtic implementat 
pel Departament de Salut 
que integra els processos 
de prescripció i 
dispensació dels fàrmacs 
finançats per la sanitat 
pública.

Col·legiació exprés
Atesa la situació d’alarma, 
es va facilitar la 
col·legiació ràpida i 
provisional a fi de poder 
donar resposta a les 
necessitats assistencials 
provocades per la 
COVID-19. A la pàgina 
web del Consell de 
Col·legis de Metges de 
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Ajuts del CoMB

Més informació sobre els  
principals ajuts del CoMB i 
d’organismes públics:
www.comb.cat

D
avant l’allau de normativa que 
s’ha anat aprovant des de la de-
claració de l’estat d’alarma el 
passat 14 de març, dispersa en 
nombroses —i quasi diàries— 

disposicions, el Col·legi de Metges de Barce-
lona (CoMB) ha publicat al web col·legial, des 

Principals ajuts del Col·legi 
com a conseqüència de la COVID-19

del 8 d’abril, un recull dels principals ajuts o 
mesures de caràcter extraordinari per als col-
legiats que han anat adoptant organismes 
de l’Administració central i autonòmica, com 
també els que paral·lelament ha posat a dis-
posició dels professionals de la medicina el 
CoMB en el seu àmbit d’actuació.  

Aquests ajuts o mesures tenen per objec-
tiu mitigar l’impacte que la COVID-19 su-
posa en tots els àmbits de la nostra socie-
tat. Afecten principalment l’àmbit laboral, 
l’activitat econòmica de les empreses i dels 
autònoms, i l’àmbit social. 

MESURES DEL CoMB

Reducció de les quotes 
col·legials
El Col·legi complementa 
els supòsits de reducció 
de quotes ja existents 
amb dos casos específics: 
cessament total temporal 
de l’exercici professional 
per causa de les mesures 
acordades en el marc de 
l’estat d’alarma i 
disminució significativa 
de la facturació per 
l’activitat professional per 
causa de les mesures 
acordades per l’estat 
d’alarma, amb ingressos 
inferiors a dues vegades 
el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI), en 
ambdós casos  amb una 
reducció de la quota 
col·legial del 100 %. 
S’exclou la quota de 
Protecció Social i, en cas 
d’estar contractada, la 
prima d’assegurança de 
Responsabilitat Civil 
Professional.

Assegurança de 
Responsabilitat Civil 
Professional
Cobertura sense cost  
de l’assegurança de 
Responsabilitat Civil 
Professional per als 
metges que s’incorporen 
com a reforç durant el 
període d’emergència 
sanitària. La cobertura ha 
estat temporal des del 
moment de la 
incorporació del 
professional assegurat  
al Col·legi fins a la 
finalització de la situació 
d’alarma. En concret, 
quedaran cobertes les 
possibles reclamacions  
de tercers presentades 
contra el professional 
assegurat, conforme  
a les condicions 
específicament 
establertes a la pòlissa  
de la companyia SHAM.

Catalunya (CCMC) es va 
habilitar un canal de 
col·legiació exprés per a 
metges graduats recents 
en l’àmbit estatal. Un cop 
validada la sol·licitud de 
col·legiació es requeria la 
presentació en persona al 
col·legi professional on 
s’havia fet la sol·licitud en 
el termini de 3 mesos.

Borsa de treball de 
suport COVID-19
Des del 14 de març es  
van començar a gestionar 
els oferiments de suport 
professional dels 
col·legiats per fer front a 
la crisi sanitària causada 
per la pandèmia de 
COVID-19. 

Servei juridicolaboral 
especialitzat
Per orientar i ajudar en la 
presa de decisions (ERTO o 
altres) i en els dubtes 
legals, tant del metge 
empresari com del metge 
treballador, i informar de 
les mesures urgents i 
extraordinàries que vagi 
aprovant l’autoritat 
competent en aquest 
àmbit. 

Serveis externs per als 
professionals sanitaris
Diferents empreses s’han 
posat en contacte amb el 
CoMB per oferir els seus 
serveis als professionals 
sanitaris de forma 
gratuïta o a un preu 
reduït durant un temps 
limitat en el marc de la 
crisi sanitària causada per 
la COVID-19. Entre aquests 
serveis es facilitaven 
allotjaments de diferents 
tipus i un servei gratuït de 
cessió de vehicles. 

€
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La salut del metge

Més de 1.200 professionals de la salut han estat atesos  
pels serveis de telesuport psicològic que presta la Fundació Galatea 
Des de la seva posada en marxa, una xarxa de 48 psicòlegs ha efectuat prop de 2.300 
intervencions individuals per tractar situacions d’angoixa, estrès, patiment emocional, 
esgotament, etc.

E
l servei de telesuport psicològic 
gratuït que la Fundació Galatea 
ofereix als professionals de l’àmbit 
de la salut des de l’inici de l’emer-
gència sanitària originada per la 

pandèmia de COVID-19 ha atès, en aquests 
dos mesos, 610 usuaris i ha efectuat 2.244 
intervencions (3 intervencions de mitjana 
per cada usuari). Metges i personal d’infer-
meria són els professionals que més estan 
utilitzant el servei i suposen el 34,3 % i el 
33,3 %, respectivament, dels usuaris. Les 
dones en són les principals usuàries i supo-
sen el 85 % del total. D’altra banda, la mit-
jana d’edat del personal que demana aju-
da és de 43,5 anys. La franja que acumula 
més consultes és la de 41 a 50 anys (39 %), 
seguida de la de 31 a 40 anys (22 %) i la de 
menys de 20 (20 %).

L’objectiu és donar resposta a preocu-
pacions i pors dels professionals, que es 
manifesten sovint amb ansietat, estrès, an-
goixa i, fins i tot, depressió. Mitjançant 
aquest servei telemàtic d’àmplia disponi-
bilitat, es pretén proporcionar l’acompa-
nyament que aquests professionals neces-
siten en uns moments tan complexos. El 
servei s’ofereix per videoconferència, amb 
sessions d’entre 20 i 30 minuts, tenint en 
compte que es tracta d’intervencions psi-
cològiques gens convencionals, ateses les 
circumstàncies excepcionals.

El servei de telesuport psicològic estarà 
a disposició dels professionals almenys fins 
a finals de setembre i compta amb el finan-
çament i l’impuls de la Fundació Bancària 
La Caixa i amb la col·laboració del Ministeri 
de Sanitat i dels Consells Generals de Col-

legis de Metges, d’Infermeria i de Psicò-
legs, així com amb el suport d’Almirall i de 
la King Baudouin Foundation.

Els professionals de tot l’Estat poden ac-
cedir a aquest servei a través del telèfon 
900 670 777 tots els dies de la setmana, 
en horari de 9 a 22 hores. 

Intervencions amb equips
A banda del servei de telesuport individual 
adreçat als professionals, la Fundació Galatea 
també ha posat a disposició dels equips as-
sistencials un programa d’intervencions dis-
senyades per a grups, en el qual ja han parti-
cipat 653 professionals de diversos centres. 
Amb la pandèmia, molts equips assistencials 
s’han trencat, s’han hagut de redistribuir pro-
fessionals en funció de les necessitats, hi ha 
hagut canvis de funcions, canvis d’espais de 
treball, noves incorporacions, etc. 

Caixa de recursos per gestionar millor 
les emocions 
La Fundació Galatea va crear un espai virtual 
en què els professionals poden compartir re-
cursos que ajudin a gestionar millor l’estrès, a 
disminuir l’angoixa i l’ansietat. En aquest es-
pai, de construcció col·lectiva, s’ofereixen els 
recursos aportats pels professionals que col-
laboren tant a l’àrea assistencial com a l’àrea 
de promoció de la salut i prevenció de la Fun-
dació Galatea, amb materials que faciliten 
treballar de manera més saludable i eficaç.

Recomanacions per l’autocura
Els professionals de la salut han patit una si-
tuació excepcional altament generadora de 
tensió emocional que sobrepassa de molt la 

que és habitual. Per fer front a aquesta situa-
ció, la Fundació Galatea va elaborar un docu-
ment amb recomanacions que són el fruit 
del recull de les aportacions que han fet dife-
rents professionals, en base a l’experiència 
professional, els coneixements acadèmics i 
la revisió de l’evidència disponible.

Programa de Protecció Social (PPS)
Per a la conciliació de la vida professional i 
personal, temporalment i atesa l’excepcio-
nalitat del moment, s’amplia la franja d’edat 
dels fills fins als 12 anys (inclosos) per acce-
dir al Servei de Suport familiar del Programa 
de Protecció Social (PPS), que inclou servei 
de cangur i de tasques de la llar, mantenint 
els criteris d’accés establerts en aquest ajut.

A més, també es pot  continuar accedint 
als ajuts que el CoMB té a la vostra disposi-
ció dins del PPS.

Mesures de prevenció a casa després de 
treballar
El Col·legi va publicar una infografia amb 
mesures de prevenció per quan s’arriba a 
casa després de treballar, en les quals s’ad-
vertia que la feina, com a professional de la 
salut, pot suposar un risc per a les persones 
amb què es conviu. 

Més informació:
www.fgalatea.org



26      

L
a crida que va fer el CoMB va tenir 
una resposta immediata per part de 
la ciutadania i moltes institucions 
del país. La campanya #ElCoMBAc-
tua ha estat possible gràcies a les 

aportacions econòmiques de 1.359 particu-
lars empreses i entitats que han lliurat més 
d’1,6 milions d’euros.  D’altra banda, també 
s’han rebut donacions directes de material 
per valor d’1 milió d’euros (Dades del ba-
lanç complet de la campanya a la pàg. 8). 

Des del CoMB es va voler donar respos-
ta als professionals, empreses, entitats i 
ciutadans que oferien material sanitari, 
equipament de protecció i altre tipus de 
donacions per ajudar els centres sanitaris, 
sociosanitaris i residències a fer front a la 
crisi sanitària causada per la pandèmia de 
COVID-19. Amb aquesta finalitat, es va faci-
litar canalitzar l’oferiment de: material sa-
nitari o equipament de protecció (masca-
retes, bates impermeables, guants, ulleres, 
etc.);  recursos per produir material sanita-
ri, especialment equipaments de protec-
ció, i aportacions econòmiques que es va 
canalitzar a través de la Fundació Àngel 
Soler Daniel.

Campanya de donacions 
per fer front a la COVID-19 

Gràcies a les donacions, es van portar a 
hospitals, centres sociosanitaris, residènci-
es i altres centres els següents materials: 
mascaretes, equips de protecció, gels hi-
droalcohòlics, mòbils i tauletes perquè els 
pacients se sentissin a prop de les seves 
famílies, etc.

El Col·legi va facilitar tota la seva es-
tructura per portar a bon terme aquesta 
tasca i, així mateix, va comptar amb una 
xarxa de 25 voluntaris per fer arribar a cen-
tres sanitaris, sociosanitaris i residències 
els recursos que necessitaven. S’ha donat 
resposta a prop de 1.000 centres sani-
taris i socials. 

Documental de la campanya 
#ElCoMBActua: 
www.youtube.com/COMBarcelona

#ElCoMBActua 

En els moments més àlgids de la pandèmia per COVID-19, el 
Col·legi de Metges de Barcelona va fer una crida a la societat 
per recaptar material sanitari, equipament de protecció, 
recursos per produir material sanitari i recursos econòmics. 

Treballem en col·laboració amb Col·laboradors en la iniciàtiva d’impressió de peces 3D per construir respiradors:

1

6 7

11
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#ElCoMBActua 

Volem donar les gràcies als que ens han fet donacions de material i a algunes entitats que han organitzat campanyes per 
ajudar-nos econòmicament:

Asociación de Tatuadores y Artistas contra la COVID19 - Equipo de colaboradores solidarios del Grup Freixenet - Associació de Solidaritat i  Ajuda Veïnal 
(ASAV) - Sandro Rosell - Josep Guardiola

Imatges d’alguns dels centres que  
van rebre material:
1. CAP Casanova, CAPSBE de 
Barcelona; 2. Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell;  
3. CAP Guinardó de Barcelona;  
4. Centres Blauclínic; 5. Lliurament  
dels ecògrafs portàtils a la CAMFiC;  
6. EAP Sant Sant Sadurní; 7. CAP 
Ramona, El Prat de Llobregat; 8. CAP 
Ramon Turró de Barcelona; 9. Donació 
de 100 tauletes per Eways; 10. CAP 
Sant Pere de Ribes; 11. Equip de 
Pediatria de l’Alt Penedès; 12. EAP 
Martorell; 13. Residència i CAE Esclat 
Marina.

2 3 4 5

8 9 10

12 13



Defensa i protecció del professional

El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) i el Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona (COIB) van exi-
gir en un comunicat conjunt a les autoritats 
competents, de manera urgent, material 
de protecció suficient i adequat i proves 
diagnòstiques, com a mesura prioritària, al 
personal sanitari.

El CCMC i la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC) van instar 
a suspendre els tràmits administratius de 
baixes laborals i comunicats de confirma-
ció fins a la resolució de la crisi sanitària de 
COVID-19. El CCCM i la CAMFiC van mani-
festar que en un moment d’excepcionali-
tat, manifestada pel Reial Decret d’Estat 
d’Alarma, seguir dedicant temps a tasques 
que no aporten cap valor, mentre hi ha 
una urgència assistencial greu com l’actual 
implica un conflicte ètic que s’ha de resol-
dre en favor del principi de justícia distri-

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va 
publicar el document COVID-19 Proposta 
d’actuació per a professionals sanitaris, una 
guia, elaborada per diferents experts, que 
ofereix pautes per a la detecció de casos d’in-
fecció per SARS-CoV-2 entre els professionals 
sanitaris. El document té en compte dife-
rents situacions o escenaris possibles, per a 
cadascun dels quals indica quines tècniques 
diagnòstiques cal aplicar i quins han de ser 
els criteris que cal seguir per a la reincorpora-
ció del professional al seu lloc de treball. 

El document s’acompanyava de diverses 
infografies que expliquen com actuar davant 
de 4 escenaris diferents i d’un llistat on s’es-
pecifica quins són els professionals sanitaris 
amb factors de risc als quals es desaconsella 
que facin atenció de pacients COVID-19.

Facilitats per l’accés a 
proves diagnòstiques  
i serològiques de 
COVID-19
Els col·legis de les professions 
sanitàries de metges, odontòlegs  
i farmacèutics han subscrit convenis 
amb els laboratoris Synlab, Duran 
Bellido, Cerba i Echevarne perquè 
els col·legiats que així ho vulguin, 
així com els seus empleats, puguin 
fer-se la prova diagnòstica (RT-PCR), 
o bé una prova serològica de 
detecció d’anticossos IgG en sang 
venosa, en unes condicions 
econòmiques molt avantatjoses 
d’acord amb l’acord marc subscrit 
amb els col·legis professionals.

   El CoMB ha acordat una subvenció 
parcial i per una única vegada per a 
la realització de la prova serològica 
als professionals col·legiats. La 
realització d’aquestes proves en les 
condicions esmentades s’inicia el 16 
de juny i es mantindrà oberta fins al 
proper 30 de setembre.

Exposició puntual, amb mínim contacte físic i durant un temps inferior 
a 15 minuts, com ara atenció domiciliària o seguiment del pacient a l’habitació.
● Continuar amb l’activitat assistencial habitual.
● Treballar amb mascareta quirúrgica durant tota la jornada laboral. 
● Cal fer control diari de simptomes durant 14 dies i consultar si hi apareixen. 
● Si roman asimptomàtic, no està indicat fer prova RT-PCR.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER A PROFESSIONALS 
SANITARIS SEGONS DIFERENTS ESCENARIS

ESCENARI 2: 
Professionals sanitaris asimptomàtics que han tingut contacte directe amb un cas COVID-19 sense utilitzar EPIs

Exposició 
de baix risc 

Realització de procediments com frotis o aspirat nasofaringi, intubació, broncoscopia, 
aspiració de secrecions respiratòries, maniobres de reanimació sense utilització d'EPI.
● Aïllament domiciliari i control diari de símptomes.
● Realització de PCR als 7 dies de l'exposició, si roman asimptomàtic. 
 · Si la PCR és negativa, reincorporació al lloc de feina amb mascareta 
   quirúrgica i vigilància de símptomes fins als 14 dies del contacte i abstenir-se 
   d'atendre a pacients immunodeprimits.
 · Si la PCR és positiva, es procedirà segons s’ha explicat en l’escenari 1. 

Exposició 
d’alt risc 

Aquesta informació pot canviar depenent de l'evolució del coneixement de la Pandèmia.

Els professionals sanitaris van treballar, 
en el moment més crític de la pandèmia i 
en els diferents àmbits de la salut, sense 
material de protecció adequat i mancats 
de proves diagnòstiques de la COVID-19. 
Aquesta situació ha posat en risc la salut 
del personal sanitari i la de les seves  famí-
lies i va convertir els professionals en un 
vector de contagi de la ciutadania. 

Reclamació de material de protecció i proves 
diagnòstiques per al personal sanitari 

butiva. És per això que van recordar a tots 
els metges i, en especial, als metges de fa-
mília que, enfront d’aquest conflicte, el 
Codi de Deontologia empara la decisió de 
fer prevaldre l’assistència per davant d’al-
tres requeriments.  

Així mateix, van instar les autoritats 
competents a suspendre els tràmits admi-
nistratius de baixes laborals i comunicats 
de confirmació fets per professionals sani-
taris fins a la resolució de l’actual crisi, tot 
preservant els drets i les prestacions dels 
treballadors. 

Demanda per suspendre els tràmits administratius de 
baixes laborals fins a la finalització de la crisi sanitària 

Com actuar si un 
professional sanitari 
presenta símptomes 
de COVID-19 o ha patit 
una exposició de risc

28      
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Medicina privada

L
a pandèmia de la COVID-19 ha tin-
gut un gran impacte en el sector de 
la medicina privada, i en concret en 
consultes i centres de titularitat pri-
vada.

El CoMB, conscient que la situació originada 
per la pandèmia va comportar conseqüèn-
cies negatives per als col·legiats propietaris 
de consultes i centres mèdics, i també per 
als professionals que hi treballen, va facilitar 
els següents serveis de suport:

Servei d’assessorament professional: 
per orientar en els dubtes relatius al desen-
volupament de l’activitat professional-as-
sistencial, tant per al metge propietari 
d’una consulta o centre sanitari com per al 
que presta serveis com a treballador. 

Servei jurídic-laboral especialitzat: per 
orientar i ajudar en la presa de decisions 
(ERTO o altres) i en els dubtes legals, tant 
del metge empresari com del metge tre-
ballador, i informar de les mesures urgents 
i extraordinàries que vagi aprovant l’auto-
ritat competent. 

Servei de suport de col·legiats al siste-
ma sanitari: Per a aquells col·legiats que 
ateses les circumstàncies —per restricció o 
suspensió de la seva activitat— no van po-
der fer la seva activitat habitual, i que per 
tant tenien més disponibilitat, es va oferir 
la possibilitat de donar suport assistencial 
al sistema sanitari en la situació de gran es-
cassetat de recursos humans. 

Servei d’assessorament per a la protec-
ció i prevenció en la practica professio-
nal: Es van editar una sèrie de guies amb 
mesures de seguretat concretes per a la 
pràctica professional a les consultes. També 
es va posar en marxa un canal de consulta a 
través de protecciocovid@comb.cat. 

Mesures de suport als 
professionals de la medicina 
privada

Plataforma per compartir còpies de re-
ceptes privades en paper: El Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), 
juntament amb el Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya (CCFC), van de-
senvolupar i posar en funcionament, de 
manera excepcional mentre es mantenien 
les limitacions a la lliure circulació, una pla-
taforma informàtica perquè per via elec-
trònica es poguessin compartir amb les 
oficines de farmàcia còpies de receptes 
privades en paper de forma segura, amb 
garantia de la integritat i de la dispensació 
única per cada recepta.

•  Disminució significativa de la facturació 
per l’activitat professional per causa de 
les mesures acordades per l’estat d’alar-
ma, amb ingressos inferiors a dues vega-
des el Salari Mínim Interprofessional 
(SMI). 

El CCMC demana mesures excepcionals 
a les Entitats d’Assegurances Sanitàries 
de Catalunya
En un escrit del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (CCMC) adreçat a les 
Entitats d’Assegurances Sanitàries de Ca-
talunya va demanar que activessin mesu-
res singulars i excepcionals per tal que el 
decrement de l’activitat assistencial no 
perjudiquin greument els recursos dels 
metges i centres on treballen. Va plante-
jar el següent:
-  Abonar els honoraris ja facturats i que es-

tan pendents.
-  Ajustar terminis de pagament a 30 dies 

des de la presentació de la factura per ho-
noraris reportats a partir del mes d’abril.

-  Establir un criteri de pagament excepcio-
nal durant la durada del decret d’alarma.

-  Que es pogués avançar una facturació a 
compte per un import del 50 % de la fac-
turació del 4t trimestre de 2019, a com-
pensar en la facturació del 4t trimestre 
de 2020.

Comunicats i informacions sobre 
restriccions de l’activitat sanitària
El Col·legi ha anat informant puntualment 
sobre les restriccions per a l’activitat mè-
dica privada i les posteriors mesures per 
reprendre l’activitat, com també s’ha in-
format sobre recomanacions, recursos i 
serveis de suport. 

Distribució  
de còpies  
de receptes  
privades  
en paper

Pacient i metge 
reben un 
comprovant 
amb un codi

Fer 
la recepta

Pujar-la a 
l’aplicació

Demanar 
consentiment  
al pacient  
(model disponible  
a l’aplicació)

Guarda la 
recepta i envia 
al pacient la 
posologia

Fer-ne una foto 
o captura 
amb scanner 
per PDF

Accedir 
a l’aplicació

2

5

3

6

4

1

7

Per més 
informació truca  
al teu Col·legi

Reducció de quotes col·legials del 100 %: 
A causa de l’excepcional situació generada 
per la COVID-19, el CoMB va complementar 
els supòsits de reducció de quotes  del 
100 % dos  casos específics:
•  Cessament total temporal de l’exercici pro-

fessional per causa de les mesures acorda-
des en el marc de l’estat d’alarma.

Mes informació a:  
www.comb.cat
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Formació gratuïta per  
a professionals de la salut 

Des de l’Institut de Formació Mèdica i Lide-
ratge dels quatre col·legis de metges de Ca-
talunya, es va seguir donant servei i suport 
als professionals, especialment en aquests 
moments tan complicats, i es van oferir 
dues formacions online gratuïtes.

• Introducció a la Responsabilitat Pro-
fessional Mèdica i la Seguretat Clínica. 
Formació acreditada pel Consell Català de 
Formació Continuada, aquest curs ofereix 
les claus per millorar la seguretat dels pa-
cients, gestionar els riscos, aprendre de 
l’error i evitar les reclamacions. 

• Podcasts mèdics per millorar l’anglès. 
L’IFMiL va oferir dues sèries, de 4 podcasts 
cadascuna, amb temes d’interès per a la 
professió, per millorar el  listening. 

Formació

Més informació:
www.ifmil.com

L’IFMiL centra les seves activitats durant  
la pandèmia en la formació online

D
avant la situació excepcional 
causada per l’epidèmia de  
COVID-19, l’Institut de Formació 
Mèdica i Lideratge (IFMiL) va 
suspendre, de manera tempo-

ral, totes les activitats presencials programa-

des.  De tota manera, l’IFMiL va continuar 
amb l’activitat formativa potenciant especial-
ment la formació online que ja estava en 
marxa amb un campus virtual, amb l’aval tec-
nològic de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC). Tenint en compte que la pandèmia 

ha accentuat el procés cap a l’atenció mèdica 
mitjançant la telemedicina, l’IFMiL ha ofert 
tot un itinerari formatiu sobre salut digital.

Durant aquests mesos les activitats for-
matives online de l’IFMiL han estat les se-
güents:

Itinerari formatiu 
sobre salut digital

La societat necessita e-professionals amb 
habilitats i competències digitals que utilit-
zin totes les eines al seu abast per desenvo-
lupar-se professionalment i millorar la seva 
labor assistencial, també davant situacions 
com l’actual. L’IFMiL va presentar aquest 
nou itinerari de caràcter autoformatiu: 

• Eines digitals per a les visites no pre-
sencials: telemedicina, videoconsulta i 
consulta online. Aquest mòdul està cen-
trat en la telemedicina, la telemonitoritza-
ció i les consultes virtuals, i en els beneficis 
del seu ús en entorns assistencials.

• E-professional de la salut: ser i estar 
en l’entorn digital. Recomanacions so-
bre l’ús de les xarxes socials a nivell pro-
fessional i sobre quines són les compe-
tències necessàries per fer el canvi cap a 
la cultura digital.

• Eines digitals per a la presa de deci-
sions: aplicacions mòbils, telemonito-
rització i maletí digital. El maletí digital 
del metge del segle xxi.

• Sistemes de suport al diagnòstic i al 
tractament. Chatbots, robòtica, reco-
neixement d’imatges i aplicacions de la 
realitat virtual, augmentada i mixta en 
medicina.

Altra formació online  
i acreditada

Cursos de curta durada i amb acreditació per-
què els metges es puguin formar al seu ritme:

• Treballar amb la indústria farmacèuti-
ca: llums i ombres. Es tracta d’un curs on-
line, amb una visió molt pràctica, perquè 
aspectes a vegades tan complexos com les 
lleis i normatives puguin ser, amb exem-
ples pràctics, fàcilment assimilats.

• Certificat mèdic de defunció. Les pautes 
per emetre aquest certificat considerant la 
seva importància legal i epidemiològica.

• Bases de Pediatria per a l’Atenció Pri-
mària. Eines, casos i recursos, tant de la 
pediatria preventiva com de la clínica, per 
fer una assistència mèdica integral (der-
matologia, traumatologia, ortopèdia...).

També es va fer el curs online de Prepara-
ció per a la jubilació. Aquest curs online i 
autoformatiu ofereix les eines per ressituar 
el sentit de la professió en relació amb la tra-
jectòria vital i identificar nous espais perso-
nals i de participació social. 
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Mes informació a:  
www.youtube.com/
COMBarcelona

Webinars

E
l Col·legi, davant la suspensió de 
totes les activitats programades de 
tipus formatiu, professional i 
cultural, va programar i dissenyar de 
nou moltes de les activitats, 

facilitant que els professionals hi poguessin 
accedir per mitjans telemàtics i a distància. 
L’eina utilitzada va ser el Webinar, que 
permet desenvolupar actes, cursos, sessions i 
conferències en temps real online, i on es 
poden fer presentacions en què poden 
participar més de cent persones i possibiliten 
la interacció entre tots els usuaris.

El Col·legi va utilitzar aquest format en els 
següents actes:

L’activitat del Col·legi s’adapta  
a formats no presencials 

9a Jornada d’Orientació  
per als Futurs MIR
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i 
la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges 
Joves van organitzar aquesta jornada, que 
se celebra anualment i que, a causa de la 
crisi de la COVID-19, va adaptar el seu 
format habitual a una edició cent per cent 
online adreçada a metges i metgesses que 
han fet l’examen MIR i han d’escollir 
especialitat. S’hi va oferir informació 
d’interès per als futurs residents i va 
comptar amb més d’un centenar de 
metges voluntaris que, organitzats en 
diferents taules per especialitat, van 
respondre totes les qüestions dels 
assistents des de la seva experiència com  
a metges MIR o adjunts. Per fer-ho més 
àgil, es va dividir en diverses sessions del 8 
al 19 de juny d’una hora de durada per 
cada especialitat.

Telemedicina, noves formes  
d’exercir la medicina en temps   
de coronavirus
L’IFMiL i el CoMB van organitzar 
conjuntament la sessió, el 2 de juny.  
En l’acte es van presentar diverses 
experiències d’èxit a la sanitat pública i 
privada i es van posar sobre la taula els 
aspectes deontològics i legals d’aquesta 
nova forma d’exercir.

Protecció i prevenció per a la pràctica 
professional en temps de pandèmia
Organitzat pel CoMB i l’Institut de 
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), el 25 
de maig. En aquesta sessió online es van 
reunir diferents especialistes per tractar 
aspectes normatius i pràctics per prevenir 
riscos laborals i evitar els contagis, ja que 
l’activitat als centres sanitaris ha de 
disposar de mesures de prevenció 
reforçades davant l’actual situació de 
pandèmia per la COVID-19. 

Valor i potencial de la impressió 3D,  
un aliat clau per fer front a la pandèmia
Organitzat conjuntament per l’IFMiL i el 
CoMB, el 10 de juny. Es va mostrar com la 
impressió 3D ha demostrat el seu potencial  
i valor durant la crisi sanitària generada per  
la COVID-19. Makers, empreses dedicades  
a la fabricació additiva i la impressió 3D, 
bioenginyers i professionals sanitaris han 
treballat braç a braç per aprofitar el 
potencial d’aquesta tecnologia i posar-la  
al servei del sistema sanitari. 

Sessió especial dedicada a la COVID-19
La Secció Col·legial de Metges de 
Tractaments Complementaris va realitzar,   
el 4 d’abril, una sessió sobre l’aportació dels 
tractaments complementaris en el 
diagnòstic i tractament de la COVID-19. 
Els doctors  A. Gargallo, J. P. Ramirez, D. 
Vinyes, G. Gonzalez i M. Lorente van aportar 
els seus coneixements sobre aquest tema.  
Va ser una sessió oberta (dins del programa 
de formació Update de la patologia prevalent 
en l’atenció primària que organitza l’IFMiL) 
seguida per més de 500 metges de tot el 
món. Les publicacions es van enviar al 
Departament de Sanitat de la Generalitat.

Suport nutricional i rehabilitació 
funcional post COVID-19
Organitzat pel CoMB i l’IFMiL, el 29 de juny. 
A la sessió es van donar les pautes sobre 
quin ha de ser el control nutricional i les 
rutines d’exercici físic per a aquells pacients 
que es troben en fase de recuperació de la 
COVID-19 i que han patit pèrdua de massa 
muscular i de funcionalitat. 
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El CoMB als mitjans

APARICIÓ DE LA COVID-19  
I ASPECTES CLÍNICS
Al llarg de l’evolució de la pandèmia els 
especialistes en medicina preventiva 
i salut pública i membres de la Junta 
de Govern del Col·legi de Metges de 
Barcelona (CoMB) Antoni Trilla i Magda 
Campins han fet declaracions a diversos 
mitjans de comunicació sobre aspectes 
científics i epidemiològics. Tant Campins 
com Trilla han estat dues de les cares 
visibles de professionals als mitjans al 
llarg de la pandèmia.

SERVEI DE TELESUPORT 
PSICOLÒGIC 
El 18 de març, la Fundació Galatea va 
oferir el Servei de Telesuport psicològic 
per als professionals de la salut i l’àmbit 
social en situació de patiment emocional 
per la crisi sanitària de la COVID-19. Poc 
despres, el servei es va ampliar a tot 
l’estat, amb la col·laboració del Ministeri 
de Sanitat, la Fundació Bancària La 
Caixa. Diversos mitjans de comunicació 
van recollir aquestes notícies, així com 
declaracions i entrevistes d’Antoni Calvo, 
director de la Fundació Galatea, com les 

MANCA DE MATERIAL 
La pandèmia va tensionar el sistema 
sanitari i va provocar la reclamació 
col·legial de que els professionals 
sanitaris tinguessin a la seva disposició 
equips de protecció per exercir en 
condicions de seguretat. La notícia va 
aparèixer a mitjans de comunicació com 
l’agència Europa Press; la televisió TV3; les 
emissores RAC1 i Cadena COPE Catalunya 

CONSIDERACIONS 
DEONTOLÒGIQUES
Des del punt de vista de la deontologia 
mèdica, hi ha hagut diverses accions del 
CoMB i el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) que han aparegut 
als mitjans de comunicació: la creació de 
la comissió específica i permanent del 
CCMC (16 de març), les recomanacions 
relacionades amb les decisions ètiques 
difícils i l’adequació de l’ingrés a l’UCI 
(20 de març) o amb l’atenció a les 
persones grans fràgils i en final de 
vida en l’entorn residencial. Aquestes 
notícies, i diverses declaracions de 
Monsterrat Esquerda, presidenta de la 
Comissió de Deontologia del CCMC, han 
aparegut a les agències Europa Press i 
EFE; les televisions Telecinco i Betevé; les 
emissores Catalunya Ràdio, RAC1 i Ràdio 
4; els diaris Ara, El Periódico de Catalunya, 
El Mundo, ABC i 20 minutos; la publicació 
especialitzada RedacciónMedica.com, i  
les publicacions electròniques ElPaís.com, 
ElConfidencial.com, LaVanguardia.com, 
Ara.cat, NacióDigital.cat, LaRepública. 
cat, ElNacional.cat, Crónica-Global.com i 
TotBarcelona.cat, entre d’altres. 

3 de març - Especial informatiu “Volem 
saber” de TV3.
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Els efectes del coronavirus

agda Campins
és doctora en
medicina i ci-
rurgia i espe-

cialista en medicina pre-
ventiva i salut pública.
Com a cap del servei de
medicina preventiva i epi-
demiologia de l’hospital
Vall d’Hebron, és també
una de les epidemiòlogues
de capçalera del país.

La tasca dels epidemiò-
legs es basa en bona part
a interpretar les dades, i
en aquesta crisi sanitària
a nivell local no n’han po-
gut tenir gaires, ni de bo-
na qualitat.
Així és. Si per gestionar el
que tenim ara al davant

M

hem de treballar amb les
mateixes dades que hem
tingut fins ara, tindrem
un problema molt gran
per aconseguir un des-
confinament raonable i
correcte. Les úniques da-
des que tenim són hospi-
talàries i de professionals
sanitaris, així que no sa-
bem com ha sigut la circu-
lació del virus a nivell co-
munitari. L’OMS recoma-
na fer el màxim nombre
de tests diagnòstics possi-
ble. No ho hem fet en la
primera fase, però els
hauríem de tenir en la se-
gona.

Sense dades fiables es-
tan coixos i no poden
avançar.
Absolutament. Si ens
hem d’estar refiant de

l’indicador d’ingressos
hospitalaris, estem veient
només la punta de l’ice-
berg. Com que els pa-
cients ingressen quan ja
acumulen de vuit a deu
dies de clínica, ens estem
perdent una setmana de
circulació de virus i de ca-
sos lleus que no estarem
detectant. Per tant, si
hem de tornar enrere i po-
sar-nos més estrictes amb
el confinament, arriba-
rem tard.

Per què encara no s’han
fet els tests?
Perquè la majoria dels
que rebem no són vàlids.
De tests ràpids serològics
n’hi ha de molts laborato-
ris diferents i s’han de va-
lidar a nivell local, un cop
els rebem, perquè depe-

nent de com s’hagin fet
tindran més o menys sen-
sibilitat. Si s’han fet amb
pacients ingressats i amb
una càrrega viral molt al-
ta, la sensibilitat és molt
bona, però de vegades do-
nen falsos negatius en
persones asimptomàti-
ques. S’ha d’anar molt
amb compte amb quin
test es fa servir perquè els
resultats variaran molt.

En la lluita contra el coro-
navirus han aparegut in-
fectòlegs, viròlegs, mate-
màtics i tota mena d’ex-
perts que han volgut dir-
hi la seva sobre la crisi sa-
nitària. Sembla que amb
els epidemiòlegs passa
com amb els entrenadors
de futbol, que tothom en
té un a dins.

El que importa és que ens
complementem tots amb
l’expertesa que cadascú
té en el seu àmbit de tre-
ball. El que no podem fer
es cadascú la guerra per la
seva banda, perquè lla-
vors ens equivocarem.
Fer prediccions o dir com
s’ha de desescalar sense
dades objectives o sense
saber si es tenen les eines
necessàries és fer volar
coloms. S’ha de ser realis-
ta, seure tots en una taula
i treballar conjuntament.

És evident que el confina-
ment va arribar tard,
quan hi havia més activi-
tat vírica de la que se su-
posava. Què va fallar en-
tre els experts que asses-
soren el govern?
No és tant que fallés l’as-

sessorament al Departa-
ment de Salut com que en
aquell moment el mateix
departament va tenir una
política molt centralitza-
dora de les dades. Amb la
idea de disposar de totes
les dades dels casos que
s’estaven produint, va
muntar un sistema que
només feia PCR en un
únic laboratori de refe-
rència. Tots els casos sos-
pitosos, tant des de pri-
mària com des dels altres
hospitals, havien de tru-
car al centre de vigilància
epidemiològica i ells eren
els que havien d’autorit-
zar aquesta prova. Això es
va col·lapsar de seguida i
no es va donar una aten-
ció ràpida, tot i que nosal-
tres, per exemple, podíem
fer les proves al nostre la-

“Dir com desescalar sense

dades és fer volar coloms”

Magda Campins Cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’hospital Vall d’Hebron

Xavi Aguilar
BARCELONA

MANCANCES · “Si no tenim més dades per gestionar el desconfinament tindrem un problema, perquè actualment anem
una setmana tard respecte al que està fent el virus” EXPECTANTS · “Per predir què farem o no farem a l’estiu és clau el que
passi aquest proper mes” RISC · “Si es confirma el contagi del coronavirus a gats i gossos, el tindrem aquí per sempre”

Assessora
i gestora
Més enllà de ser
la cap de medi-
cina preventiva i
epidemiologia
del principal
hospital del país,
MagdaCam-
pins és també
pediatra i exper-
ta en gestió clí-
nica i organitza-
ció dels serveis
sanitaris. És una
de les veus més
autoritzades del
país en el camp
de l’epidemiolo-
gia i el 2009 va
rebreelPremia
l’Excel·lència
Professional del
Col·legi Oficial
de Metges de
Barcelona.

22 d’abril - El Punt Avui.
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Estanvivintun infern”,
resumeix Jaume Pa-
drós, president del
Col·legi deMetges de
Barcelona, analitzant

elqueestanpassantelsseuscol·le-
gues als hospitals aquestes set-
manes.

Hihaporentreelsmetges?
Hi ha molta angoixa. No perquè
se’tmorinpacientsgreus,queaai-
xò hi estem tots acostumats, sinó
perquè això et pugui passar per
falta de recursos. I costa treballar
amb aquesta enorme incertesa,
perquè no tens tractaments, has
d’anar provant. O et quedes sense
respiradorsperalsquihonecessi-
ten ja, en aquest moment. I això
passa enmig de l’escassetat de
mesures de protecció, una altra
incertesaquenohauríemdetenir.
Tot plegat genera molta frus-
tració.

Oficialmenthihauns2.500in-
fectats entre els professionals
sanitaris.
I diversos metges que han mort
també a Barcelona. Però alhora
passen coses bones. S’estan en-
fortint molt les relacions profes-
sionals entre uns centres i d’al-
tres. En l’àmbit professional s’ha
creatunasolidaritatextraordinà-
ria. Però la limitació de recursos

enunamalaltiaaltamentcontagi-
osa cremamolt emocionalment.

Estan donant-ho tot, al mà-
xim.Elsveucremats?
El que més els afecta és el fet de
trobar-se davant la deshumanit-
zacióal final, que lespersonesno
es puguin acomiadar, que esti-
guin soles mentre estan tan ma-
laltes. El pitjor crec que és veure,
impotent, la solitud del malalt.
Això està deixant tocats a molts
d’ells, perquè lamajoria dels ciu-
tadans formempart del 80% lleu
d’aquestamalaltia nova. Però als
hospitals, el 100% és l’altre grup.
Són testimonis a primera fila

d’una altra conseqüència de la
malaltia: l’aïllament. I molts són
elsquielsagafenalfinal lamà.No
hiha la família.

Denou, faltaderecursos?
En part sí, però hem de pensar
molt enaixò, organitzarel finalde
lespersones,buscarespaisque fa-
cin possible tornar alguna cosa
d’humanitataaquestamalaltia.És
ungranpatiment afegit.

La pandèmia ha transformat

endieselsistemasanitari, lapri-
oritatsclíniques,elmateixexer-
cici professional. Haurem de
canviarmolt?
LaCovid-19 és una lliçó d’humili-
tat en molts sentits. Entre països,
per començar. És sorprenent l’ac-
titud superba d’Occident cap a la
Xina al començament de la crisi.
Peròalssanitaris,atotalasocietat,
ens ha agafat sense cap experièn-
cia.Enaquestpaís lesgeneracions
no hem tingut guerra. Ni escasse-
tat. Tampoc no estem familiarit-
zats com a metges amb el risc in-
herent a l’exercici professional.
Fins i totenshavíemoblidatcoma

societat de la higiene bàsica en la
vida quotidiana. Com si fos una
cosavuitcentista.Unasocietat su-
perba que pensàvem viure sense
aquest tipus de risc. Caldrà canvi-
armoltes coses.

De moment, creu que s’està
fentbéomalament?
Alguns del nostre caps d’urgènci-
es idirectorsd’hospitals, enormes
icomplicats,hanreorganitzattota
la vida interna i externa dels cen-

tresmagistralment. Caldrà recor-
dardespréscoms’aconsegueixfer
les coses bé quan s’empodera el
clínic.Tambécaldràposar lasani-
tatalcapdavantdelesresidències,
perquèno són simples substitutes
d’una llar sinó que reuneixen les
persones amb la salut més vulne-
rable.Lagestiódelsrecursos,dela
falta de mesures protectores i de
diagnòsticcrecquehapecatdevi-
sió funcionarial, d’aquella visió
quecreuquetotéscomelquepas-
sa a Madrid. No em refereixo al
ministre Illa, però la centralitza-
ció no ha ajudat. Encara que crec
que tota la societat hem pres nota
que no podem dependre tant de
l’exteriorper fermàscares.

Cada dia a les vuit de la nit els
aplaudeixen. Esperen que
aquest agraïment es tradueixi
enalgunacosamés?
Estan molt bé els aplaudiments,
són reconfortants, encoratgen ca-
dadia.Peròfaanysqueestemal lí-
mit,exigintexcel·lènciamentrees
feien retallades. I ara ens exigei-
xen pressió doble. Demano al Go-
vern de Pedro Sánchez que desti-
ni una partida a un plus salarial
per a tots elsmetges, per a tots els
professionals,perquèsónl’escut, i
això cal premiar-ho.

El preocupa la sortida del
confinament?
Cal preparar-la bé, això segur.
S’ha de mirar què estan fent els
que ja estan sortint. Sé que hi ha
iniciatives en moviment. Potser
caldria una aplicació que ens per-
meti saber a cadascúquèhade fer
en el seu cas. Perquè sembla evi-
dent que no serà una sortida de
totsalhora,quehauràdeserselec-
tiva. S’haurà d’anar aplicant tot el
coneixement que va sorgint dia a
dia sobre l’evolució de lamalaltia,
la immunitat, sobreelcontagidels
nens... El nostre avis deien allò
d’”abans de la guerra...”Nosaltres
tindremelnostre“abansdelcoro-
navirus...”.c

ÀLEX GARCIA

Jaume Padrós, president del Col·legi deMetges de Barcelona, en una imatge d’arxiu

“Hi hamolta angoixa
per la falta de recursos”

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

A PEDRO SÁNCHEZ

“Demanounplus
salarialperals
professionals; són
l’escut icalpremiar-los”

Emergència sanitària

PRESSIÓ EMOCIONAL

“El pitjor per a un
metge crec que és
veure, impotent, la
solitud delmalalt”

30 de març - La Vanguardia.
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A peu de llitera, la pandèmia de 
la Covid-19 es viu com una llui-
ta diària amb el món exterior i 
interior. D’una banda, amb la 
valentia necessària per salvar la 
vida dels pacients en un mo-
ment en què no hi ha garanties. 
D’altre banda, amb l’ansietat, 
la por i l’aclaparador malestar 
que genera la situació. «Durant 
aquesta crisi, els sanitaris han
treballat amb ansietat, por i 
sense recursos. I tot i així han 
fet i continuen fent una tasca 
excepcional», explica Antoni 
Calvo, psicòleg i director de la 
Fundació Galatea, entitat dedi-
cada a cuidar la salut dels pro-
fessionals sanitaris. La institu-
ció ja atén metges que se sen-
ten sobrepassats per la situació. 
Però no seran els únics. 

— Comprovem la part més vi-
sible de la pandèmia. ¿Però què 
passa amb les seqüeles que 
 deixa sobre la salut mental?  
— Tots veiem que la pandèmia va 
molt més enllà de les xifres 
d’afectats. Vivim en un context 
d’incertesa, ansietat i por. Davant 
d’això, la reacció humana és anti-
cipar-se a l’estrès i, paradoxal -
ment, posar-nos en el pitjor dels 
escenaris. I això crea encara més 
malestar. Fa setmanes que 
arrosseguem una gran càrrega 
d’estrès psicològic i emocional. 
Aquesta pandèmia també està 
afectant la nostra salut mental. 

— ¿I com està afectant tot això 
el personal sanitari?  
— Aquesta crisi ha fet efecte en 
la salut física i mental dels sani-
taris. Estem ajudant molts pro-
fessionals que demanen suport 
psicològic i psiquiàtric. Però sa-
bem que hi ha d’haver més ma-
lestar entre els metges del que 
arribem a detectar. Hi ha molts 
metges i infermers que seguei-
xen allà, lluitant en primera lí-
nia, i que aguanten com herois, 
sense demanar ajuda. Veiem 
que reclamen recursos per con-
tinuar atenent els pacients,
però res per a ells. Sabem que 
no demanaran ajuda ara, però 
intentem estar preparats per 
quan ens necessitin.  

— Utilitza termes bèl·lics i d’hero-
isme per parlar dels sanitari. 

— ¿Com cal interpretar aquesta 
vulnerabilitat?  
— Ve de la mateixa naturalesa 
de la feina. En els últims anys 
hem vist com, a causa de les re-
tallades en sanitat, els profes-
sionals s’enfronten a una càrre-
ga assistencial més gran, amb 
menys recursos, en un sistema 
permanentment qüestionat.  

— ¿I ara? ¿Com s’enfronten els 
metges a aquesta crisi? 
— Amb un sobreesforç excepcio-
nal. Però comencen a estar es-
gotats. El desconeixement so-
bre el virus i l’evolució de la 
pandèmia crea una angoixa 
permanent. I tot i que sembla 
que les urgències es van descon-
gestionant, els metges no po-
den evitar témer una altra ona-
da. Quan tot això s’acabi, hau-
rem d’ajudar-los a descansar. 

— ¿Quins són els principals rep-
tes amb què s’han d’enfrontar?
— Falten recursos, hi ha molt 
estrès, molta feina i moltíssima 
pressió. Ningú sap gaire bé què 
passarà. Molts sanitaris s’han 
vist obligats a canviar de fun-
ció per atendre l’onada de pa-
cients amb Covid-19. D’altres 
han sigut desplaçats per donar 
servei a residències, amb tota 
la càrrega que implica. Els met-
ges tenen por d’encomanar-se, 
d’encomanar la seva família. I 
tot i així s’entreguen plena-
ment a la seva feina. 

— La bona notícia d’aquests 
dies és que mai abans s’havia 
mostrat tant agraïment al 
col·lectiu.  
— Sí, i és meravellós. Però els 
ànims per si sols no serveixen. 
Quan tot acabi caldrà revisar 
moltes coses del sistema sani-
tari. Ara els aplaudim com he-
rois, però en un futur hem  
de millorar les condicions en 
què treballen. Necessitem re-
flexió, autocrítica i voluntat 
per arreglar les coses. 

— Altres veïns demanen als sa-
nitaris que no tornin a casa seva 
perquè no els encomanin...
— Aquest serà un altre repte a 
què ens haurem d’enfrontar: 
l’estigma. Cuidar la salut física 
dels sanitaris és imprescindi-
ble, però de poc serveix si perju-
diquem la seva salut mental. H

«Sabem que  
hi deu haver  
més malestar entre  
els metges del 
que arribem  
a detectar ara»

¿Sap que en aquests dies es-
tranys es debat fins i tot aquest 
aspecte? 
— Sí, i entenc el debat. Però es-
tem desplaçant l’atenció del 
que realment importa. Discu-
tim sobre si val la pena o no ano-
menar-los herois o uti litzar un 
altre recurs retòric i, mentres-
tant, no valorem prou que tre-
ballen en condicions heroiques.
El debat de fons és que estem 
davant de professionals que sal-
ven vides a contracorrent, sense 
tots els recursos que necessiten, 
amb ansietat, por, estrès i un ni-
vell d’exigència altíssim.  

— ¿Quina era la situació en què 
es trobaven els sanitaris abans 
de la pandèmia?  
— Venim d’una situació molt 
delicada. A la Fundació Gala-
tea fa anys que estudiem la sa-
lut mental i l’estil de vida dels 
professionals de la salut. I fins 
i tot abans de la Covid-19, 
preocupava veure la vulnera-
bilitat psicològica d’aquests 
professionals.  

33 El psicòleg i director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo.
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«Està afectant la salut 
mental dels sanitaris»
ANTONI CALVO Psicòleg i director de la Fundació Galatea

11 de maig - El Periódico.

ACCIONS COL·LEGIALS 
CONTRA EL CORONAVIRUS
Al començament de la crisi provocada 
per la COVID-19, el CoMB va promoure 
accions per intentar pal·liar els seus 
efectes en el sistema sanitari. Els mitjans 
de comunicació en van destacar algunes 
relacionades amb la Borsa de Suport 
COVID-19, com la crida a metges jubilats 
perquè col·laboressin a Igualada, o 
el tràmit de la col·legiació exprés per 
facilitar la incorporació immediata 
dels graduats en medicina. La notícia 

va sortir publicada a les agències EFE i 
Europa Press; els diaris La Vanguardia, Ara i 
El Mundo; les publicacions especialitzades 
ActaSanitaria.com i RedacciónMédica.
com, i les publicacions electròniques 
ElDiario.es, ElConfidencial.com, Ccma.cat, 
ElPuntAvui.cat, ABC.es, NacióDigital.cat, 
ElMón.cat, ElNacional.cat i CrónicaGlobal.
com, entre d’altres.

i Andorra; els diaris La Vanguardia, Ara, 
El Periódico de Catalunya, El Punt Avui i 
les publicacions electròniques Ccma.
cat, Betevé.cat, Vilaweb.cat, ElNacional.
cat, CatalunyaDiari.com, LaRepública.cat, 
NacióDigital.cat, entre d’altres. 



CONTRACTACIÓ DELS R4 
COM A ADJUNTS
El 19 de març, el CCMC va reclamar al 
Ministeri de Sanitat que les pròrrogues 
de contractes que els centres sanitaris 
feien als metges residents d’últim any es 
formalitzessin amb la categoria de met-
ges adjunts o equivalent. Van publicar la 
notícia les agències EFE i Europa Press, els 
mitjans especialitzats DiarioMédico.com 
i Eldiaridelasanitat.cat i les publicacions 
electròniques LaVanguardia.com, ElPunt- 
Avui.cat, Público.es i MetrópoliAbierta.
com, entre d’altres. 

CAMPANYA DE DONACIONS
El 21 de març es va posar en marxa 
la campanya, impulsada pel CoMB i 
gestionada a través de la Fundació Àngel 
Soler Daniel, que tenia com a objectiu la 
recollida de material mèdic i d’aportacions 
econòmiques per a la compra de material 
i equipament sanitari. Va ser especialment 

TRAMITACIÓ DE BAIXES 
LABORALS
El 25 de març, el CCMC i la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària van 
emetre una nota on demanaven suspendre 
temporalment la tramitació per part dels 
metges de les baixes laborals durant la 
crisi sanitària. Van recollir la notícia les 
agències Europa Press i EFE; els diaris Ara, 
La Vanguardia i El País; les publicacions 
especialitzades RedacciónMédica.com 
i MedicinaTV.com, i les publicacions 
electròniques LaVanguardia.com, Ara.cat i 
ABC.es, entre d’altres. 

10 de març - Tot es mou de TV3.

El CoMB als mitjans
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destacada l’aportació d’un milió d’euros 
a càrrec de Josep Guardiola, entrenador 
del Manchester City, així com la iniciativa 
“Esprint Solidari” d’Òmnium Cultural, i moltes 
altres aportacions rebudes de gairebé 
1.400 donants, entre particulars, empreses 
i entitats. Jaume Sellarès, vicepresident del 
CoMB, va ser el portaveu principal. La notícia 
va sortir publicada a les agències Europa 
Press, EFE i Agència Catalana de Notícies, les 
televisions TV3, Cuatro, Telecinco i Euskal 
Telebista; les emissores de ràdio Catalunya 
Ràdio, RAC1, Cadena SER, Ràdio 4, Xarxa 
Ràdio i Cadena COPE Catalunya i Andorra; 
els diaris La Vanguardia, Ara,  El Periódico 
de Catalunya, El Punt Avui, El País, La Razón, 
Regió 7, El 9 Nou, Segre, Expansión, Marca, As, 
El Mundo Deportivo i Sport; les publicacions 
sanitàries PlantaDoce.com i Medicina21.com, 
i les publicacions electròniques Ccma.cat, 
Antena3.com, LaSexta.com, Eldiario.es, Ara.
cat, Beteve.cat, Público.es, ABC.es, Vilaweb.cat, 
ElMon.cat, LaRepública.cat, ElNacional.cat, 
NacióDigital.cat i CrónicaGlobal.com, entre 
d’altres.   

PSEUDOTERÀPIES CONTRA 
LA COVID-19
El 3 d’abril el CCMC va denunciar Josep 
Pàmies davant la fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per 
promoure el producte MMS com a 
tractament de la COVID-19 en plena 

DECÀLEG PER A LA 
REFORMA DEL SISTEMA  
DE SALUT DE CATALUNYA
L’11 de juny va tenir lloc la roda de 
premsa de presentació del “Decàleg 
per a la reforma del Sistema de Salut 
de Catalunya”, elaborat pel CCMC, la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària 
i el Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya, on es 
reclamava un pacte nacional per 
reformar el sistema sanitari català i una 
inversió addicional de 5.000 milions 
d’euros. La notícia va aparèixer a les 
agències EFE, Europa Press i Agència 
Catalana de Notícies; les televisions 
TV3, TVE, La Sexta, Betevé i La Xarxa; 
les emissores Catalunya Ràdio, RAC1, 
Cadena SER i COPE; els diaris La 
Vanguardia, Ara, El Punt Avui, El Periódico 
de Catalunya, El País, El Mundo, La 
Razón, ABC, Diari de Girona, La Mañana 
i Segre; les publicacions especialitzades 
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com i Eldiaridelasanitat.cat, i les 
publicacions electròniques Eldiario.
es, LaVanguardia.com, ElPaís.com, 
Vilaweb.cat, ElMón.cat, ElNacional.cat i 
LaRepública.cat, entre d’altres.  

emergència sanitària. També es va 
denunciar una trobada promoguda per 
Pàmies al juny per fomentar el contagi 
de la COVID-19. La notícia va sortir 
publicada a les agències EFE, Europa 
Press i Agència Catalana de Notícies; 
les televisions TVE1, La Sexta i Cuatro; 
els diaris El Periódico de Catalunya, 
Ara, ABC, El Mundo, La Mañana i 
Segre; les publicacions sanitàries 
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com, MedicinaTV.com i ConSalud.es, i les  
publicacions electròniques ElDiario.es,  
ElPaís.com, LaRazón.es, LaSexta.com, 
Betevé.cat, Ccma.cat,  LaRepública.cat, 
ElNacional.cat, ElMón.cat, NacióDigital.
cat, Vilaweb.cat i CrónicaGlobal.com, 
entre d’altres.

agències Europa Press i EFE; les televisions 
TV3, TVE1 Antena 3, IB3, La Xarxa i 
TV Badalona; les emissores Catalunya 
Ràdio, RAC1, Cadena SER, Onda Cero i 
Cadena COPE Catalunya i Andorra; els 
diaris La Vanguardia, Ara, El Periódico de 
Catalunya, El País, El Punt Avui, ABC i La 
Razón; les publicacions especialitzades 
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com, ConSalud.es, Eldiaridelasanitat.
cat i MedicinaTV.com, i les publicacions 
electròniques Ccma.cat, ElDiario.es, 
Público.es, LaRepública.cat, ElNacional.
cat, CatalunyaPress.cat i CrónicaGlobal.
com, entre d’altres. 



Juntes comarcals
>>> 
ALT PENEDÈS
Els primers casos positius per COVID-19 van 
ser relativament tardans, les informacions que 
rebíem d’altres territoris i de la regió sanitària 
veïna, la Conca d’Òdena, ens van posar en aler-
ta i ens van permetre articular una sèrie de me-
sures per blindar els centres sanitaris i poder fer 
front a l’amenaça. En pocs dies, l’aparença hos-
pitalària havia canviat radicalment: suspensió 
de l’activitat programada, sectorització d’uni-
tats d’hospitalització i d’urgències, reconversió 
d’espais assistencials.  Van ser setmanes inten-
ses i dures de treball en equip entre diferents 
especialistes, mèdics i quirúrgics, fent aflorar 
una nova especialitat, la “covidologia”, basada 
en un aprenentatge accelerat i en temps real. 
Equips multidisciplinaris on cada peça de l’en-
granatge era clau. 

La crisi ens va reafirmar la imprescindible 
coordinació entre àmbits assistencials per a la 
gestió integral del sistema. Treball conjunt en 
clau de territori entre els diferents proveïdors 
de salut, des de l’atenció primària, a l’hospita-
lària, la sociosanitària, els equips d’atenció a les 
residències, la salut pública, la salut mental o el 
treball social. Col•laborar amb territoris veïns, 
entendre l’atenció com un tot, com a vasos 
comunicants, va ser bàsic per a l’èxit de l’esco-
mesa. Cap d’aquestes actuacions hauria estat 
possible sense una implicació absoluta de tots 
i cadascun dels professionals sanitaris, que van 

anteposar l’atenció als pacients a les obligaci-
ons familiars o personals. L’experiència viscuda 
arran de la COVID-19 hauria de servir per cons-
tatar que no es pot gestionar un sistema sanita-
ri des de la precarietat i servir com a oportuni-
tat per als responsables polítics per destinar els 
recursos necessaris per garantir l’excel·lència 
del nostre sistema de salut.

Lourdes Gabarró, presidenta de la 
Junta comarcal de l’Alt Penedès

>>>
BAGES
En l’àmbit hospitalari, Althaia disposa de 3 cen-
tres (1 d’aguts, 1 de sociosanitari i 1 de privada) 
i 2 EAP. L’Hospital de Sant Joan de Déu es va re-
convertir i totes les unitats es van utilitzar com a 
zona COVID. Cada unitat era coordinada per un 
metge internista amb el suport d’especialistes. 
Un gran treball en equip. A l’hospital, l’UCI va 
haver d’augmentar llits a la unitat de reanimació 
(coordinada juntament amb anestèsia) i la zona 
d’hospital de dia (coordinada per pneumologia). 
Com que l’edifici de Sant Joan de Déu va quedar 
petit, es va requerir obrir una planta al Centre 
Hospitalari i una a la Clínica Sant Josep durant 
unes quantes setmanes. Tal com es va fer a altres 
llocs, es va anul·lar tota la cirurgia no urgent i les 
consultes externes programades.

Les altres dues institucions del Bages (ICS 
i Sant Andreu Salut) van treballar de valent. 

>>>
ANOIA
A l’Anoia vam rebre amb consternació la no-
tícia del confinament de la Conca d’Òdena el 
dia 12 de març. La pandèmia ens va tocar de 
ple, vam ser els primers a Catalunya. Tots no-
saltres tenim amics que, o bé han estat conta-
giats, o han estat ingressats o que han perdut 
familiars durant aquests mesos. 

El tancament de centres d’atenció primària i 
consultoris locals ja des del primer cap de set-
mana ens va obligar a reubicar-nos i canviar la 
manera de treballar. Les primeres setmanes són 
difícils de descriure: l’elevat nombre de pacients 
que ateníem, tant als centres com a als domici-
lis, amb símptomes de COVID, haver de decidir si 
els traslladàvem o no, la ràbia per no disposar de 
tests diagnòstics, la dificultat que suposa per a 
nosaltres haver de relacionar-nos-hi amb l’equip 
de protecció individual, l’aprenentatge de noves 
eines com l’ecografia pulmonar, estudiar contí-
nuament sobre símptomes, maneig, seguiment 
de pacients i, alhora, un canvi radical de la ma-
nera de treballar, la tristesa per la pèrdua de pa-
cients, coneguts i amics....

Els primers dies ens preocupava la man-
ca d’equips de protecció. Juntament amb 
la manca d’expertesa en l’ús dels equips, 
n’havíem de racionalitzar l’ús per por de 
quedar-nos sense. També ens va preocupar 
la dificultat per al diagnòstic en no disposar 
de tests i haver de prendre decisions des de 
l’atenció primària sense possibilitat de con-
firmar el diagnòstic.

Ara ens preocupa que algun dels canvis 
implementats durant la pandèmia es perpe-
tuïn. I ens preocupa que s’estan desatenent 
altres patologies.

A l’Anoia ha calgut reordenar el servei d’ur-
gències d’atenció primària per tal d’alliberar 
espai per l’hospital. L’atenció continuada en 
horari de nit es feia a l’hospital i ara s’ha tras-
lladat al CAP Anoia. S’han establert criteris 
de derivació pels malalts de COVID-19 i s’ha 
elaborat conjuntament el protocol de trac-
tament i de seguiment dels malalts. El servei 
d’interconsulta electrònica entre primària i 
hospital torna a funcionar amb normalitat.

És fonamental la flexibilitat i la capacitat de 
reacció i adaptació per tal de fer front a situa-

cions d’emergència sanitària com aquesta. Cal 
però, un bon lideratge i una comunicació flui-
da entre les direccions i els professionals assis-
tencials. Massa sovint hem tingut la sensació 
que es prenien decisions de manera precipi-
tada i poc reflexionada, o bé no hem entès el 
perquè de decisions que ens han afectat i han 
afectat el nostre treball. La resposta dels pro-
fessionals assistencials tant a l’atenció primà-
ria com hospitalària ha estat excel•lent, però 
amb el pas dels mesos molts professionals te-
nen sensació d’esgotament físic i emocional.

Les noves tecnologies han vingut per que-
dar-se, però no podem oblidar que una part 
important de la població té dificultat per uti-
litzar aquestes eines. Les nostres organitza-
cions han demostrat que es poden adaptar i 
transformar. La societat també ha respost de 
manera solidària. Cal aprofitar-ho i reflexionar 
quin model de país volem d’ara en endavant. 

Elisenda Florensa, presidenta  
de la Junta comarcal de l’Anoia

A l’Hospital de Sant Andreu s’hi va derivar un 
gran nombre de pacients, també va quedar ple 
i es va fer imprescindible.

L’ICS va estar a primera línia, tant en les 
visites domiciliàries com en els seguiments 
telefònics. A més, l’atenció primària va ser l’en-
carregada de gestionar les visites a totes les 
residències, on hi va haver gran afectació.

Jordi Aligué, president de la Junta 
comarcal del Bages

>>> 
BERGUEDÀ
Tenim tres àrees bàsiques, l’ABS Berga, l’ABS Alt 
Berguedà i l’ABS Baix Berguedà, l’hospital co-
marcal de Sant Bernabé, i una sèrie de residèn-
cies en les diferents àrees bàsiques. L’hospital va 
rebre un fort impacte per la pandèmia, ja que va 
tenir un bon nombre de professionals afectats. 
Això va fer que en alguns moments hi hagués 
una minva important de personal per fer front 
a la pandèmia. Com en tots els hospitals, es va 
haver de reorganitzar les tasques, ajornant totes 
les visites programades i intervencions no ur-
gents, i centrant tots els esforços en els pacients 
afectats de coronavirus i en altres patologies ur-
gents que requerien atenció hospitalària. 

De les tres àrees bàsiques, hi va haver força 
professionals afectats per COVID a l’Alt Ber-
guedà, i també a l’ABS Berga. En canvi, a l’ABS 
Baix Berguedà no hi va haver gaires casos que 

34      



Juntes comarcals

poguessin afectar el funcionament de l’ABS. 
Al principi es van tancar els consultoris locals, 
centrant les visites als CAP i, a mesura que van 
anar en augment els casos, es va decidir centrar 
l’atenció presencial al CAP Berga mentre els al-
tres CAP feien atenció telefònica i visita domici-
liària.  A mesura que han anat remetent el nom-
bre de casos, s’ha tornat a fer visita a tots els CAP, 
però prioritzant atenció telefònica i fent visita al 
centre o al domicili només als pacients que amb 
el contacte telefònic es considera necessari.

Pel que fa a les residències, hi ha hagut dife-
rent afectació en els diferents centres i algunes 
han presentat un elevat nombre d’afectats.

Aquesta pandèmia ha estat una important 
font d’experiència de cara a les situacions fu-
tures que puguin presentar-se. Tot el que hem 
viscut servirà per millorar davant dels proble-
mes que puguin venir. D’altra banda, també 
hem vist que de la nostra feina habitual, que té 
una component important de burocràcia, una 
bona part es pot resoldre de forma telefònica o 
telemàtica com hem fet aquests dies.

Agustí Ferrer, president  
de la Junta comarcal del Berguedà

>>> 
GARRAF
A la comarca del Garraf, la nostra inquietud 
ha estat fonamentalment la incertesa del que 
ens trobaríem la propera setmana. Els recursos 
extres, sobretot de material, no arribaven a la 
velocitat amb què s’incrementava la demanda i 
vam començar a fer mans i mànigues amb allò 
de què disposàvem. 

Em va sorprendre la valentia dels companys, 
ningú es qüestionava el seu paper a l’hora 
d’ajudar per combatre la crisi. Va costar orga-
nitzar l’excés d’informació, que en alguns mo-
ments sobrepassava la nostra capacitat d’assi-
milació, així que vam decidir fer cas només de 
les fonts oficials que ens destriava un company 
de referència.

Hem estat atents a les necessitats de la po-
blació i a les directrius dels nostres responsa-
bles i quan ha calgut hem intercanviat personal 
de suport entre nivells d’Atenció Primària, Hos-
pitalària i Sociosanitària.

Finalment, hem après que treballar d’una 
manera no presencial és, en moltes ocasions, 
més factible del que pensàvem nosaltres i els 
nostres pacients. Igualment, la població ha 
mostrat molt de respecte a les nostres indica-
cions i ens han posat moltes facilitats en el nou 
model d’atenció que hem desenvolupat.

Maria Lluïsa Calvet, presidenta  
de la Junta comarcal del Garraf

>>> 
OSONA
Primer de tot, hem de destacar el compromís 
de tots els professionals, que ha permès donar 
una resposta ràpida i eficaç a la pandèmia per 
COVID-19 que ha sotmès a totes les organitza-
cions sanitàries a molta tensió. 

Durant la pandèmia, es va reorganitzar tota 
l’activitat hospitalària, es van ampliar els llits  
d’UCI i es van redistribuir els professionals en 
torns de 12 hores per assegurar la cobertura i 
el descans. Es van traslladar les urgències de 
1r nivell al CAP Osona i les urgències de trau-
matologia a la Clínica Sant Josep per poder 
ampliar els espais d’urgències de l’Hospital 
Universitari de Vic. Els hospitals sociosanita-
ris de la Santa Creu de Vic i de Sant Jaume de 
Manlleu van organitzar l’activitat per poder 
mantenir espais lliures de pacients COVID. 
L’atenció primària es va concentrar en els CAP 
de referència i es van mantenir els consultoris 
locals tancats, però es va assegurar l’atenció 
reforçant la consulta telefònica i la visita do-
miciliària. Es va formar un equip d’atenció a 
les residències que mantenia l’atenció les 24 
hores del dia.

Aquesta crisi ens ha ensenyat que tots els 
professionals sanitaris som imprescindibles, 
que sabem treballar en equip, que tenim una 
gran capacitat d’adaptació davant una crisi i 
que podem confiar en la solidaritat dels com-
panys i de la població. També hem après que 
ens hem de preparar davant l’emergència de 
noves malalties, que hem de planificar com 
donar-hi resposta i que hem d’aprofitar les 
noves tecnologies que tenim a l’abast per mi-
llorar l’atenció als pacients. El sistema sanitari 
pot aguantar una pandèmia, però ciutadans i 
professionals hem de debatre quin model de 
consum de recursos sanitaris volem establir per 
estar preparats.

Anna Ribas, presidenta de la Junta 
comarcal d’Osona

>>> 
VALLÈS OCCIDENTAL
Posada en funcionament d’un prototip de res-
pirador amb tecnologia per a impressores 3D, 
a càrrec de l’empresa terrassenca LEITAT coor-
dinada pel doctor Manel Balcells. Les proves 
per avaluar i validar l’aparell s’han dut a terme 
a l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

L’Hospital General de Catalunya ha assistit 
a tot el contingent de malalts de la COVID-19 
procedents de l’Hospital d’Igualada per la crisis 
assistencial que va patir i la incapacitat de po-
der assumir-los.

L’extraordinari esforç organitzatiu que han 
fet tots els hospitals per quintuplicar els llits 
d’UCI ampliant les plantes d’ingrés i amb la do-
tació del personal mèdic adient.

Montserrat Garcia, presidenta de la 
Junta comarcal del Vallès Occidental

>>> 
VALLÈS ORIENTAL
La COVID-19 va fer acte de presència a primers de 
març d’una manera implacable. Els pacients arri-
baven als centres d’atenció primària i als hospitals 
del Vallès Oriental sense parar. De seguida es va 
veure la necessitat de transformar les estructures 
dels centres, es van definir els criteris de derivació 
entre l’atenció primària i l’hospital i es van establir 
circuits ràpids d’atenció a urgències.

Els centres d’atenció primària es van adaptar 
per fer front a la COVID-19, els serveis d’urgèn-
cies es van ampliar, així com l’àrea d’hospitalit-
zació mèdica, l’Hospital a Domicili i l’UCI, que 
en el cas de l’Hospital de Granollers va passar 
de 10 a més de 40 llits.

La manca de material del principi de la pan-
dèmia es va resoldre de manera ràpida, gràcies 
als milers de donacions de la població i de les 
empreses de la comarca, que van ser determi-
nants per disposar d’equips de protecció.

Es van formar grups de treball per adaptar 
les estructures de l’hospital, es van crear grups 
multidisciplinaris de metges i els especialistes de 
l’àrea quirúrgica i de l’àrea medica no hospitalà-
ria es van sumar als equips assistencials. Es trac-
tava d’una nova malaltia de la qual en sabíem 
ben poc, i, per això, un grup de treball multi-
disciplinari liderat per la Comissió d’Infeccions i 
Medicina Interna anava analitzant la informació 
que arribava d’arreu i n’adaptava els protocols.  

Cal destacar la voluntat de servei i la disposi-
ció que van tenir els metges en tot moment, fet 
que va determinar la bona coordinació i funcio-
nament dels equips davant les dificultats que 
ens plantejava la pandèmia. L’esforç dels pro-
fessionals ha estat màxim, s’ha donat el millor 
de cadascú. 

Esteve Llargues, president de la 
Junta comarcal del Vallès Oriental

Articles complets a: 
blogcomb.cat
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La Junta informa

E
l mes de desembre de 2019 va 
tenir lloc la darrera Assemblea de 
Compromissaris de l’any. El 
president del Col·legi, Jaume 
Padrós, va exposar en l’informe de 

presidència les principals activitats per 
l’any 2020: el compromís d’abordar 
l’actuació davant la violència de gènere; 
analitzar quins són els efectes del canvi 
climàtic i què es pot fer per minimitzar-ne 
les repercussions en la salut global, i 
l’impuls de l’ús de la llengua catalana en 
l’àmbit sanitari.

Pressupost de l’exercici 2020
El tresorer del Col·legi, Lluis Esteve, va 
presentar la previsió del pressupost per a 
l’exercici 2020 —aprovat pels 
compromissaris— que aborda els eixos 
prioritaris: l’accent social i la solidaritat 
dels metges gràcies a programes d’atenció 
i ajuda als companys que es troben en 
circumstàncies complicades i a les 
bonificacions i exempcions en la quota 
col·legial; l’activitat col·legial, la 
participació i la proximitat de la Institució 
al metge amb iniciatives d’informació i 
divulgació, i la formació amb l’Institut de 
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), 
iniciativa dels quatre col·legis catalans per 
donar impuls a la formació mèdica 
continuada i acreditada.

Novetats en el Programa  
de Protecció Social (PPS)
El director del Programa de Protecció 
Social (PPS) del Col·legi i de la Fundació 
Galatea, Antoni Calvo, va presentar els 
eixos d’acció del PPS (atenció social a les 
persones en situació de dependència, 

L’Assemblea de Compromissaris
presenta el pressupost per al 2020

conciliació de la vida personal i familiar 
amb l’activitat professional, formació en 
protecció social) i els instruments amb què 
compta el programa (servei d’Assessoria 
Social, cartera de serveis pròpia i el catàleg 
de prestacions). A continuació, va donar a 
conèixer les novetats del catàleg d’ajuts a 
la dependència per al 2020, entre les quals 
l’ampliació del servei d’atenció 
especialitzada a fills de metges/esses amb 
dificultats de desenvolupament que fins 
ara comptava amb el suport per al 
tractament de l’atenció precoç a fills de 0 a 
5 anys i a partir de 2020 donarà també 
cobertura a nens i nenes de 6 a 12 anys.

Així mateix, Antoni Calvo va donar a 
conèixer la Unitat d’Atenció Integral a la 
Violència Masclista (UAIVM), adscrita al 
Programa de Protecció Social, i que 
comptarà amb la col·laboració de la Unitat 
Integral de Violència Contra el Metge 
(UIVCM) pel que fa al suport jurídic i en 
matèria de seguretat. Es tracta d’una 
iniciativa que disposarà d’un sistema 
d’atenció permanent a disposició de les 
col·legiades, fins i tot amb desplaçament 
“in situ”, si escau. La unitat treballarà amb 
diferents línies de suport: social, psicològic, 
jurídic i de seguretat.

Resultats i xifra de negoci de Grup Med
El conseller delegat i director general del 
Grup Med, Albert Lluch, va presentar els 
resultats de 2018, unes xifres que 
confirmen la tendència de creixement dels 
últims anys amb un increment del 6 % pel 
que fa a l’aportació directa al Col·legi. 
Aquests beneficis permeten finançar els 
projectes col·legials, així com més serveis i 

ajuts socials i econòmics per als col·legiats i 
les seves famílies. En paraules d’Albert 
Lluch, aquests resultats han estat de nou 
“un exemple excel·lent de com la 
professionalitat i l’esforç del conjunt de 
persones que treballen a les empreses del 
Grup permeten aconseguir grans 
assoliments”. 

El conseller delegat i director general del 
Grup Med va emfasitzar que la corporació 
segueix compromesa a garantir la seva 
sostenibilitat amb una estratègia de 
responsabilitat corporativa en el centre de 
la qual hi ha la creació de valor social 
sostenible en un marc de bon govern. 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS  
DE LA QUOTA COL·LEGIAL
•  50 %: metges en precarietat laboral*  

i metges joves (4 primers anys de 
col·legiació, dins dels 6 primers anys 
de llicenciatura).

•  Exempts de quota: baixa per 
maternitat, baixa superior a 90 dies, 
cooperació, jubilats, honorífics (els 
metges que han complert l’edat de 70 
anys passen a la condició de 
Col·legiats Honorífics) i aturats.

QUOTA COL·LEGIAL TRIMESTRAL  
PER AL 2020:
•  Quota col·legial 65,55 +  

Quota PPS 24,76 = 90,31
•  Quota col·legial reduïda 32,78 +  

Quota PPS 24,76 = 57,54
* Ingressos anuals inferiors a dues vegades el salari 
mínim interprofessional
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Obituaris

El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar, el passat 31 d’octubre de 2019, un funeral en memòria dels metges 
difunts de Barcelona (de novembre de 2018 a octubre de 2019), en el qual es va retre homenatge als següents col·legiats:

Pablo Ardaiz Solchaga
José María Arguello Alonso
Josep Arqués Bach
José Ramón Asiáin Larraz 
Juan Azpelicueta Martínez
Eduard Balada Oliveras
Francesc Balagué Vives
Luis Barbero Rodríguez 
Consuelo Barea Payueta
Manuel Barrantes Gutiérrez
Pere Bernat Crespí
Lluís Bertran Atienza
Isaac Francisco Bolaños Miñambres
Josep Bonet Vic
Manuel Borrás Gil
Crisan Borrás Martínez de Azcoytia
Carlos Boy Cabrera
Joan Brotons Gimeno
Alfonso Cabezas Fernández del Campo
Andrés Javier Cabo Simón
Ángel Canalejo Rodríguez
Rafael Cañadas Roca
Josep Ignasi Cardelús Gassiot 
Francesc Josep Cardona Cabezón 
Rosa María Carrasco Ruiz
Manuel Carreras Padrós
Ramón Ciscar Martínez-Hidalgo 
Salvador Codina Rodríguez del Castillo
Santiago Coll Monegal
Jordi Colom Busquets
Nadal Comas Sierra
Vanesa Cuadrado Claramonte
Antoni Cursach Esteva
Josep Davins Miralles
Myriam Delso Velázquez
 Josep Maria Domènech Mateu
Ramon Domènech Vilafranca
José Escribano Sánchez
Juan Esteban Altirriba
Josep Faixat Ensesa
Ignasi Farré Sostres
Manuel Ángel Fernández Suárez
Lluís Ferrer Vidal
Miquel Lluís Fons Boronat
Joan Francesc Fornaguera Pujol
Josep Maria Francès Tutusaus 
Ernest Freixa Taxonera
Julio César Frisón Álvarez
Rafael Maria Fusté Vallverdú
Maria Teresa Gallart Gallart
Antoni Gallego Zurdo

Joan Garcés Brusés
Jesús García Mesa
Antonio David García-Dorado García
Carles Garriga Parés
Delia Elsa Genovés Comelli 
María del Carmen Gilpérez Morán 
Maria Candelària Giralt Murillo
Gómez Sáez, José Manuel
Francesc Xavier Gondolbeu Ramon
Juan González Atienza
Francisco González de Vega 
Enrique Arturo González Mengarelli
Francesc Xavier González Mestre
Pere Grau Galtés 
Marc Griso Marzo
Fernando Guinot Seguí
Núria Heras Casanova, 
Susana Hernández Guitar 
Montserrat Herrero Muñecas 
Fabià Isamat de la Riva
Enric Jardí Vintró
Carmen Jordán Gaya
Elena Kovshova Kovshova
Domingo Jesús Lafuente Millán 
Francisco León Muñoz
Maria Teresa Lleida Alberch
Emiliano Longarón Naudín
Luis López Alfós
Josep Lluís López Colomés
Pedro José Madoz Resano 
Héctor Fernando Maffi 
Javier Maiz Cal 
Óscar Manzano Fernández
Jordi Mas Riera 
Jordi Mateu Pomar
Antoni Mateu Solà
Jorge Maza Santaeulária
Roberto Mazzara Aguirrezabal
Salvador Montes Calleja 
Cesari Morell Claró
Marià Morlans Mañas
Farouk Mouhrat
Emilio Muñoz-Ramos Tora
Francesc Xavier Navarrete Claramunt
Francisco Navarro López 
Joan Nicolau Pérez 
Ernesto Nieto González
Santiago Noguer Debray
Joan Oliveras Farrús
Francisco Omedes Alcaine
Albert Oriol Bosch

Pau Ornosa Ferré
Juan José Ortega Aramburu
Jaime Ortigosa Comerma
Joan Palet de Rosselló
Josep Palou Aymerich
Amat Palou Sanromà
Ramón Piñón Castells
María Carmen Planas Higueras
Jaume Planas Roquerols
José Podall Rodríguez
Ferran Pont Vilamitjana
José Ignacio Povés Prim 
Jesús Pradas Orozco
Joaquim Prades Balada
Joaquim Pujols Costa 
Joan Ramón Arbiol
Robert Ramon Soler
Pedro Gabriel Reina Reina 
Isidro Rey Serra
Jaume Roca Juliachs 
Josep Maria Sala Xampeny 
Sergio Nicolás Salcedo Figarella 
María Teresa Samaniego Villardefrancos
Manuel Pedro Sanz Marín 
Anna Sapé Prat
Jordi Sapena Grau
Manuel Sarró Palau 
José María Segur Ferrer
Ramon Segura Cardona
Agustí Segura Vives
Juan Carlos Señor Izquierdo
Fernando Siles Melgar 
Antoni Tasso Pérez
Carmen de Torres Gómez-Pallete
José Antonio de Torres Mateos
Maria Dolors Trias Ferrés
Álvaro Urbano Márquez 
Julio Vallejo Ruiloba
Mónica Valls Domínguez
Rosa Mercedes Vásconez Peña
Oswaldo Velázquez Sandoval
Domingo Vendrell Vila
Josep Vicens Banús
Josep Vidal Sans 
Santiago Vila Vía
Josep Vilarrasa Coch
Jaime Vilató Ruiz
Pep Viñas Riera 
Josep Lluís Viscarri Trullas
Antoni Xaubet Mir

Obituaris complets a: 
obituaris.comb.cat



38     

Vanesa Cuadrado Claramonte
(1976-2019)

El 17 de maig de 2019 ens va 
deixar, massa aviat, la nostra 
amiga i companya Vanesa 
Cuadrado Claramonte, excel·lent 
oftalmòloga de l’Institut Català 
de Retina (ICR) i directora mèdica 
de la Clínica Bonanova de 
Cirurgia Ocular. 
Vam tenir la sort de coincidir 
amb ella a l’ICR pràcticament des 
dels inicis de la seva gran carrera 
professional, malauradament 
curta, però exemplar. L’any 2004 
va començar amb nosaltres la 
seva formació com a metgessa 
resident en Oftalmologia i 
posteriorment també va fer el 
Màster en Cirurgia Oculoplàstica, 
Òrbita i Vies Lacrimals, per 
incorporar-se després com a 
metgessa adjunta.
Va anar assumint càrrecs 
importats de responsabilitat a 
l’ICR, com ser la cap del Servei 
d’Oftalmologia de l’Hospital de 
Vilanova. Finalment, i avalada 
per la seva trajectòria i vàlua 
professional, la vam nomenar 
directora mèdica de la Clínica 
Bonanova de Cirurgia Ocular. 
La Vanesa era una persona 
propera, molt accessible, de 
tracte encantador, amant de la 
seva família, dels seus amics, de 
la seva professió i de 
l’especialitat, el que feia que els 
seus pacients l’estimessin. 

Ignasi Jürgens, 
director mèdic de l’Institut  
Català de Retina

Albert Torras Rabasa
(1945-2020)

El 27 de juny ens va deixar l’Albert 
Torras, després d’un any de lluitar 
contra un càncer de colon. Ha 
estat un home entusiasta, enèrgic, 
entregat i responsable. Comença 
la carrera l’any 1963. Quan arriba al 
període clínic, entra com a alumne 
intern a la càtedra del professor 
Soriano, on coincideix amb el seu 
adjunt, el Dr. Revert, que 
l’incorpora al seu nucli de 
deixebles, amb els que crearà el 
primer servei de Nefrologia de 
l’Hospital Clínic, l’any 1972, quan 
es produeix la transformació del 
Clínic en un hospital d’especialitats. 
L’Albert no deixarà mai el servei de 
Nefrologia, on arribarà a ser 
consultor sènior, haurà fet una 
notable tasca de recerca i carrera 
acadèmica, primer com a professor 
titular  i desprès com a catedràtic 
de Medicina. Quan li arriba l’edat 
de jubilació, segueix vinculat amb 
l’hospital i participa en la creació 
de l’Associació de Metges Jubilats 
del Clínic.
Va tenir una vida plena com a 
metge, educador, company i 
sobretot com a pare de família. 
Home generós, empàtic i amb un 
alt sentit de la responsabilitat. 
Estimat pels seus col•legues, va ser 
distingit amb el premi a 
l’Excel·lència Professional del 
CoMB l’any 2006. 
Els que t’hem conegut t’enyorarem 
sempre i et mantindrem en la 
nostra memòria.

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

Alfons Fernández i Sabaté
(1934-2019)

El doctor Fernández Sabaté va 
ser un excel·lent cirurgià 
ortopèdic, amb una remarcable 
activitat com a historiador de la 
cirurgia ortopèdica a Espanya. 
Format al servei del professor 
Piulachs de l’Hospital Clínic, 
guanya una beca del govern 
francès per fer una estada a 
París al servei  del professor 
Merle d´Aubigne, la màxima 
autoritat francesa en Cirurgia 
Ortopèdica. El 1968 treballa en 
el Servei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (COT) de 
l’Hospital de la Vall d´Hebron, 
on crea la primera Unitat 
d’Infeccions en COT. El 1973 és 
nomenat cap clínic del Servei 
de COT de l’Hospital de 
Bellvitge,  on dirigeix la unitat 
de maluc. El 1985 és elegit cap 
del servei i es converteix en 
artífex d’una escola catalana de 
traumatòlegs i ortopedistes. 
La seva trajectòria professional 
inclou els següents mèrits:  
professor titular de la UB, 
president de la Societat 
Catalana i de la Societat 
Espanyola de COT, membre 
d’honor de la Societé Française 
de COT, Medalla Josep Trueta  al 
mèrit sanitari i Premi Jordi Gol i 
Gorina de l’ACMCB.  

Humbert Ferrer
Genís Carrasco

Anicet Altés Pineda 
(1921-2020)

El 20 de gener, morí a la ciutat de 
Vic el que fou un metge 
obstetra-ginecòleg, el doctor 
Anicet Altés Pineda, vinculat des 
de molts anys amb la sanitat 
osonenca, amb el seu exercici 
professional, humanista i una 
persona molt implicada en la 
societat civil.
L’any 1947 s’instal·la a Vic i el seu 
prestigi com a ginecòleg va 
marcar la zona, va ser l’iniciador 
de l’especialitat de Ginecologia i 
Obstetrícia hospitalària, i creà un 
Servei que va fer una revolució en 
la forma d’assistir al part.
Li agradava implicar-se en la 
societat civil i en activitats 
culturals. L’any 1997 l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears i la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i 
Ginecologia li varen concedir el 
títol de Mestre de la Ginecologia 
Catalana. Estimava Catalunya i era 
un defensor de la nostra terra i la 
nostra cultura. Una vegada jubilat, 
es va incorporar com a membre 
de la Junta Comarcal d’Osona del 
CoMB. També en aquesta etapa 
va escriure tres llibres. Anicet ens 
deixà una darrera lliçó:  que les 
ganes de fer coses no passen amb 
l’edat.
Descansi en pau un gran home.  

Josep Arimany-Manso, 
doctor i director del Servei de 
Responsabilitat Professional  
i de l’Àrea de Praxi del CoMB

Obituaris
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José Manuel Sánchez Ortega
(1937-2020)

Home de gran vàlua 
professional i humanitat, que 
el feia especialment estimat 
pels pacients, però també molt 
apreciat pels seus companys 
que, en cas de necessitar-ho, 
volien ser tractats per ell. Per 
això era anomenat el cirurgià 
de capçalera.
Va ser referent de la cirurgia 
esofàgica al país i un dels 
pioners a l’hora d’utilitzar la 
sutura mecànica a la cirurgia 
digestiva.
La seva excel·lent qualitat 
tècnica, juntament amb el seu 
tarannà, feia que mai es 
desentengués d’ajudar i 
col·laborar cada vegada que 
era requerit a quiròfan: era la 
taula de salvació per als 
cirurgians del equip.
Premi Virgili i també Premi a 
l’Excel·lència Professional del 
CoMB. 

Jordi Solsona, 
Servei de Cirurgia Hospital  
del Mar de Barcelona

Francesc Collado i Roura
(1956-2020)

El passat 18 de març va morir a 
Barcelona, per coronavirus. Fa 
quaranta anys va establir la 
seva consulta i es va lliurar en 
cos i ànima a la medicina de 
família, encara que també va 
exercir amb encert la medicina 
forense. Conegut a tot el barri 
de Sants, la seva dedicació als 
pacients el va portar a morir 
com un valent, a les trinxeres 
de la seva consulta, on es va 
contagiar i va lliurar la seva 
vida com un heroi al servei 
dels ciutadans. 
Era un home de tracte afable, 
de visites llargues, de 
preocupació profunda pel 
pacient i de gran humanitat.  
La seva ètica professional 
derivava ràpidament a 
consultes d’especialistes i a 
proves rigoroses. No deixava 
res a l’atzar. 
Gaudia amb la fotografia 
artística i va ser un enamorat 
de la natura. Estimava els 
éssers vius i la seva terra 
catalana amb passió, però 
sobretot, la cura de les 
persones va ser el seu objectiu 
vital. Va tenir dos fills dels quals 
se sentia molt orgullós. 
Hem perdut un valuós doctor, 
una noble persona i un bon 
amic. 

José Luis Vilaplana López, 
Catedràtic de Llengua i 
Literatura

Eduardo Jaurrieta Mas
(1947-2020)

El 4 de març de 2020, va morir a 
Barcelona, la seva ciutat natal, el 
professor Eduardo Jaurrieta Mas, 
referent indiscutible de la cirurgia 
catalana i espanyola. Va néixer el 28 
de desembre de 1947 i es va 
llicenciar a la Facultat de Medicina 
de Barcelona el 1971. Va decidir ser 
cirurgià fent la formació com a 
metge resident en els serveis de 
cirurgia general de l’Hospital Vall 
d’Hebron primer i completant-la al 
Servei de Cirurgia General “B” de 
l’hospital de Bellvitge. Es va doctorar 
el 1983 per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El 1991 és nomenat 
cap de Servei de Cirurgia General i 
Digestiva de l’Hospital de Bellvitge i 
el 1996 va ser catedràtic de Cirurgia 
de la Universitat de Barcelona. El 
2003 va ser nomenat director mèdic 
de l’hospital de Bellvitge i el 2007 va 
deixar l’hospital per ocupar el càrrec 
d’adjunt a la gerència d’assumptes 
professionals de l’Institut Català de 
la Salut.
Més enllà del seu prestigi com a 
pioner del trasplantament hepàtic 
fet el 1984, Eduardo Jaurrieta va ser 
un líder carismàtic. Vivia amb 
constant ímpetu, il·lusió, estratègia-
planificació, visió de futur, interès 
racional pel desenvolupament de la 
cirurgia, determinació, esperit de 
lluita i desinterès personal. Al meu 
entendre, és gràcies al fet que han 
existit persones com ell que el 
nostre sistema sanitari ha 
aconseguit els èxits que ha 
aconseguit.

Sebastiano Biondo, cap de Servei de 
Cirurgia General i Digestiva Hospital 
Universitari de Bellvitge

Fabian Isamat de la Riva 
(1930-2019)

El doctor Isamat va néixer a 
Barcelona, a on va fer la carrera de 
medicina. L’especialitat de 
neurocirurgia la va fer als Estats Units 
amb els doctors Bucy, a la Western 
University de Chicago, i amb el 
doctor Cooper, a Nova York, d’on va 
portar la famosa “Guia de Cooper” 
per poder operar malats de 
Parkinson a Barcelona. El 1960 va 
iniciar la seva activitat a l’Hospital del 
Sagrat Cor. El 1973 va accedir a la 
primera prefectura del Servei de 
Neurocirurgia de la recentment 
inaugurada “Ciudad Sanitaria 
Príncipes de España” de Bellvitge a 
l’Hospitalet de Llobregat, on hi va ser 
fins a la seva jubilació l’any 2000. 
Gran referent de la neurocirurgia 
catalana i espanyola. Va ser professor 
titular de Neurocirurgia de la 
Universitat de Barcelona, president 
de les Societats Catalana i Europea  
i vicepresident de la Federació 
Mundial de Neurocirurgia. De la seva 
escola han sorgit gran part dels 
neurocirurgians actuals a Catalunya, 
dels quals vuit hem estat caps de 
servei.
El 1961 es va casar amb Marivi 
Rivière, amb qui va tenir cinc fills.  
Va dedicar la seva vida privada a la 
família, esposa, fills i nets, així com a 
la pintura moderna catalana.
La seva memòria, la seva tècnica 
depurada i els seus consells no els 
oblidarem mai. Descansi en pau el 
mestre, cap i amic, a qui recordarem 
sempre amb estima i gratitud. 
Moltes gràcies, doctor Isamat, i fins 
sempre.

Frederic Bartumeus i Jene, 
excap de Neurocirurgia de Sant Pau 

Obituaris
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Atenció segura i mobilitat

El CoMB i el Grup Med garanteixen 
l’atenció segura dels col·legiats en les 
seves gestions presencials 

Atenció en línia 
Per evitar l’aglomeració de persones 
col·legiades, clients i treballadors, s’han 
potenciat les eines d’atenció telefònica o a 
través de les oficines virtuals del CoMB i del 
Grup Med. 

Teletreball
S’ha analitzat el nivell d’autonomia de 
cada lloc de treball i s’han establert 
sistemes de teletreball i treball a distància 
sempre que ha estat possible.

Garantir la seguretat i la salut de les 
persones treballadores
La incorporació de les persones 
especialment sensibles enfront de la 
COVID-19 ha d’estar vinculada a les 
indicacions del servei de prevenció i una 
vegada s’hagin adoptat les mesures 
preventives raonables. 

Reinici de l’activitat 
El reinici de l’activitat presencial es fa de 
manera gradual i reassignant tasques 
d’acord amb els criteris de les autoritats 
sanitàries i de la modalitat organitzativa de 
l’empresa.  Es redueix el nombre de 
treballadors i treballadores presents i el 
temps de permanència de forma simultània 
al centre de treball, per tal de garantir un 
distanciament entre treballadors, tant per 
espai com per separacions físiques.
Es garanteix que el personal treballador 
conegui els protocols, els nous 
procediments i les mesures que cal aplicar 
per tal d’evitar el contagi.

Neteja 
Es fa una tasca intensiva netejant i 
desinfectant adequadament els llocs 
d’atenció al col·legiat i els llocs de treball, 
especialment les zones comunes i les 
superfícies de treball compartides.

Ús d’equips de protecció
Setmanalment, es lliuren mascaretes als 
treballadors (ús obligatori a l’entrada, 
quan s’està en trànsit per l’edifici i quan 
s’atenen visites; ús recomanable en la 
resta de situacions) i guants (ús obligatori 
per manipular objectes aliens).

E
l Col·legi de Metges de Barcelona ha 
mantingut tota la seva activitat du-
rant la crisi sanitària de la COVID-19, 
tant pel que fa a la tasca específica 
de defensa de la professió en les cir-

cumstàncies de crisi sanitària com als ser-
veis col·legials que es presten a la seu cen-
tral del passeig de la Bonanova o a les 
delegacions comarcals de Manresa, Saba-
dell, Terrassa i Vic, així com a les oficines del 
Grup Med.

Amb l’inici de la fase 0 i les posteriors fases del 
pla de desescalada cap al desconfinament, la 
preocupació principal, tant del Col·legi de 
Metges de Barcelona com del Grup Med, va 
ser la de prioritzar la salut i la seguretat dels 
col·legiats i clients, com també la dels em-
pleats i col·laboradors. Aquesta continuarà 
sent la norma que guiarà tot el nou procés de 
normalització de l’activitat col·legial.

Amb aquest objectiu s’han dissenyat unes 
normes preventives en les quals s’han tingut 
en compte les recomanacions del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya vinculades a 
l’efecte de la COVID-19 i s’han inclòs dins de la 
Planificació Preventiva del COMB i Empreses 
del Grup Med Corporatiu. En l’elaboració de 
les normes han participat els responsables 
del Col·legi i del Grup Med, els Comitès de Sa-
lut Laboral d’aquestes empreses i els repre-
sentants dels treballadors.

Aquestes normes volen recollir una planifica-
ció preventiva dels riscos derivats de l’efecte 
de la COVID-19, i es volen implementar mesu-
res per evitar que l’edifici esdevingui un vec-
tor de contagi entre col·legiats i treballadors.

Mesures preventives per a la represa de l’activitat

Més informació: 
www.comb.cat
www.med.es



Mobilitat
S’intenta minimitzar al màxim la mobilitat 
als centres de treball o domicilis dels 
col·legiats i clients potenciant les 
reunions, entrevistes, per 
videoconferències o altres eines 
telemàtiques.
S’han flexibilitzat els horaris d’entrada i 
sortida dels treballadors per evitar les 
hores punta del transport públic i les 
aglomeracions.

Higiene
És obligatori fer una correcta neteja de 
mans tan bon punt s’arriba a l’edifici i 
s’han de fer neteges periòdiques de les 
mans amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic.

Salut
En el cas que a un treballador se li 
manifesti un símptoma de la malaltia, s’ha 
de quedar a casa i avisar el 061 i l’empresa 
perquè prengui les mesures preventives 
adients.
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Atenció segura i mobilitat

Accés a l’atenció presencial
Els col·legiats i clients del CoMB i del Grup 
Med que hagin de fer gestions personals a la 
seu del Col·legi, a les seves delegacions co-
marcals i a les oficines de les empreses del 
Grup Med poden accedir amb seguretat a les 
instal·lacions col·legials. Per garantir la salut 
dels usuaris, s’han establert uns circuits pels 
espais comuns i per cada àrea.

Accés a l’edifici i a les diferents àrees i 
serveis

• Priorització de la cita prèvia.
• Control de la capacitat màxima de perso-

nes en una àrea. Uns senyals indicaran la 
distància correcta que hauran de mantenir 
les persones. 

• Es proporcionaran EPI i gel hidroalcohòlic.

• Es ventilarà periòdicament l’espai.
• Neteja intensiva dels espais després que el 

col·legiat o client hagi fet una gestió.

Moviment per l’edifici 
Per moure’s per l’edifici del CoMB, per les de-
legacions comarcals i per les diferents àrees 
de serveis, s’hauran de seguir les indicacions 
següents: 

• Prioritzar l’ús de les escales, en els sentits 
de pujada i baixada indicats.

• No anar per recorreguts en sentit contrari 
a la marxa.

• Utilitzar l’ascensor individualment.

• Els senyals amb la fletxa verda indiquen la 
direcció d’entrada, tant per a la circulació 
per les escales i per l’edifici com dins de 
cada àrea.

• Els senyals amb la fletxa vermella indiquen 
la direcció de sortida, tant per a la circula-
ció per les escales i per l’edifici com dins de 
cada àrea. 

061061
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Grup Med



Grup Med

Principals serveis  
del Grup Med com  
a conseqüència  
de la COVID-19
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Des que es va decretar l’estat d’alarma, el Grup Med s’ha adaptat a les 
circumstàncies, desenvolupant mesures perquè el col·lectiu s’hagi sentit recolzat i 
protegit, i ha mantingut amb normalitat l’atenció i el servei reforçant els canals 
digitals i telefònics i incorporant la videovisita per assegurar una atenció òptima. 
També s’han adoptat unes normes preventives per garantir una atenció presencial 
segura (més informació a la pàg. 40).

La corredoria s’ha organitzat per donar 
suport als afectats per l’expansió de la 
COVID-19 i l’aturada econòmica que ha 
provocat el seu l’impacte. És per això que 
s’han adoptat una sèrie de mesures dins del 
pla de contingència establert conjuntament 
amb les companyies asseguradores amb 
què col·labora:

•  El fraccionament, la flexibilització i 
l’ampliació dels  períodes  de pagament en 
rebuts retornats per a pimes o comerços.

•  La diligència en la compensació de sinistres 
prioritzant-ne el pagament.

•  Les possibilitats de pagar amb la targeta 
de crèdit.

•  Noves cobertures i serveis, com ara 
l’orientació mèdica.

Alhora, Medicorasse i Mutual Mèdica han 
col·laborat per fer front a les necessitats del 
col·lectiu davant de la pandèmia adoptant 
les següents mesures:  

•  Prestació econòmica a mutualistes en 
situació d’especial necessitat. 

•  Cobrir les baixes laborals, inclosa 
la quarantena en les assegurances 
d’Incapacitat Laboral i de Guàrdies 
Mèdiques, rebent les mateixes cobertures i 
prestacions que qualsevol baixa laboral.

•  Diferir el pagament dels rebuts als metges 
que utilitzen Mutual Mèdica com a 
alternativa al RETA.

•  Cobertura gratuïta amb l’assegurança 
Mutualista Jove a tots els metges joves, 
menors de 35 anys, col·legiats, que 
s’incorporen davant la situació provocada 
per la COVID-19 i als metges donats 
d’alta en l’assegurança l’any 2019 i que els 
vencia la gratuïtat abans de l’agost se’ls ha 
prorrogat el període gratuït fins al mes de 
setembre.

•  Eliminar les carències de l’assegurança de 
Guàrdies Mèdiques al Mutualista Jove (per 
a la resta de contractacions no s’aplicarà 
carència en el cas de mutualistes que 
tinguessin subscrita la cobertura a 14 març, 
primer dia d’estat d’alarma).

En paral·lel, la corredoria ha activat els 
instruments oportuns per assessorar els 
beneficiaris del fons de 37 milions d’euros 
amb què la patronal del sector, la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (UNESPA), va subscriure 
el passat mes d’abril una assegurança de 
vida col·lectiva gratuïta que dona cobertura 
a uns 700.000 professionals, així com un 
subsidi per a aquells que hagin hagut de ser 
hospitalitzats i els familiars dels quals han 
mort a causa del coronavirus. Es tracta d’una 
iniciativa solidària en què han participat 
més d’un centenar d’asseguradores i que 
té una vigència de sis mesos, des del 14 de 
març fins al 13 de setembre, és a dir, que té 
caràcter retroactiu.

MEDICORASSE, LA CORREDORIA D’ASSEGURANCES 
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MED1 SERVEIS FINANCERS 

Davant la situació d’excepcionalitat, Med1 
ha creat un Pla d’emergència amb l’adopció 
de mesures de caràcter extraordinari, 
adreçades a reforçar l’activitat econòmica 
en favor de les empreses, dels autònoms i 
dels treballadors i de les famílies, així com 
altres mesures de l’àmbit personal del 
mateix col·legiat.

Com a agents bancaris del BBVA, s’han 
desplegat condicions d’ajut especials pel 
que fa a:

•  Finançament: productes financers amb 
condicions especials per a particulars, 
autònoms i empreses per fer front a la 
situació actual. 

•  Línia d’avals ICO: l’empresari o l’autònom 
pot disposar del finançament que ofereix 
la línia d’avals de l’Estat del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació 
Digital gestionat per ICO.

•  Moratòria sectorial d’hipoteca i crèdit 
al consum BBVA: ajornament de la part 
de la quota relativa al capital del préstec 
durant el termini de la moratòria. El termini 
de la Moratòria Sectorial per a préstecs no 
hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs 
hipotecaris es pot triar entre 6 o 12 mesos. 
En ambdós casos, si amb caràcter previ s’ha 
gaudit de la Moratòria Legal (actualment 3 
mesos), la suma d’ambdues moratòries no 
podrà sobrepassar el termini de 6 mesos en 
préstecs al consum ni del termini escollit (6 o 
12 mesos) en préstecs hipotecaris.

•  Moratòria d’hipoteca per a habitatge 
habitual, immobles afectes a activitat 
comercial, o habitatges llogats per 
particulars que hagin deixat de 
percebre la renda: ajornament del 
pagament de tres quotes de la hipoteca. 
El nombre de quotes ajornades pot 
prorrogar-se en funció de si s’amplia la 
vigència dels Reials Decrets Llei 08/2020 

i 11/2020. Durant el temps que duri 
l’ajornament no es cobraran aquestes 
quotes. 

•  Moratòria de préstecs i crèdits no 
hipotecaris per als clients del BBVA, 
que paguen un préstec al consum o una 
targeta de crèdit amb pagament ajornat 
i que reuneixin els requisits (ajornament 
de la quota de tres mesos, un termini que 
podrà ser prorrogable en funció de si 
s’amplia la vigència dels Reials Decrets Llei 
08/2020 i 11/2020. Durant el temps que duri 
l’ajornament no es cobraran aquestes quotes). 

•  Ajut a pensionistes: avançament al dia 21 
el cobrament de la pensió i eliminació de 
les comissions en caixers fins a final de mes.

•  Rescat plans de pensions: els partícips 
d’un pla de pensions o d’altres productes 
d’estalvi del BBVA podran anticipar-ne el 
cobrament.

Grup Med
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MEDICONSULTING, 
ASSESSORIA FISCAL, 
LABORAL, SOCIETÀRIA  
I LEGAL 

L’alerta sanitària mundial ha generat 
importants incògnites per a les empreses 
i els autònoms des de tots els angles de la 
seva activitat. La irrupció de la COVID-19 
ha generat l’adopció de tota una sèrie de 
novetats i mesures d’urgència en els àmbits 
laboral, comptable i fiscal. La flexibilització 
en els procediments de reducció de jornada 
o de suspensió dels contractes (ERTO), la 
suspensió del termini per al pagament de 
tributs i per formular comptes anuals, són 
algunes de les mesures d’urgència preses. 
És per això que, amb la finalitat de resoldre 
els dubtes que han sorgit en moments 
d’incertesa, Mediconsulting ha posat a 
disposició els seus equips multidisciplinaris 
especialistes en totes les àrees de pràctica en 
les quals és present per informar i assessorar 
periòdicament de les darreres novetats:

•  Afectació i estatus dels ERTO segons els 
canvis de fase en la desescalada.

•  L’ampliació del termini per a la 
presentació i ingrés de les declaracions 
i autoliquidacions fiscals, en el període 
d’estat d’alarma.

•  Moratòria i ajornament de cotitzacions a la 
Seguretat Social.

MEDPATRIMONIA 

L’extensió global del coronavirus més 
enllà de les fronteres xineses ha provocat 
una reacció en els mercats financers. 
Com a agents d’Andbank España, SA, 
Medpatrimonia ha reforçat el seu servei 
d’assessorament financer (advisory) 
sobre les inversions en aquests moments 
d’incertesa provocats per la pandèmia i 
ha desplegat les seves eines per ser el més 
flexibles possible, i centrar-se en la cerca 
d’inversions rendibles a llarg termini. Per 
això la societat s’ha preocupat de:

•  Maximitzar la diversificació: tant 
en tipus d’actius, com de sector 
empresarial, com de mercats o divisa 
són elements a tenir en compte en la 
diversificació. 

•  Maximitzar la personalització: ajustar la 
cartera al màxim als objectius financers 
del client.

•  El control del risc divisa: analitzar i 
comparar els riscos perquè fluctuacions 
del canvi entre l’euro i la divisa en la 
qual s’hagi invertit afavoreixin i no 
perjudiquin la inversió.

Aquesta situació excepcional ha posat de 
manifest que el Grup Med està preparat 
per donar resposta a tots els reptes que 
es presentin oferint els millors serveis i 
assessorament personalitzat. 

ALTRES SOCIETATS  
DE SERVEIS DEL GRUP 

Aparcament Doctor Roig i Raventós
Durant el temps que ha durat l’Estat 
d’Alarma, l’aparcament ha volgut fer 
costat als seus clients i és per això que 
els col·legiats i treballadors abonats han 
gaudit d’un descompte del 80% en la seva 
quota, una mesura de gran ajuda en aquest 
període de dificultat.
 
Mediviatges
Davant la conjuntura de crisi sanitària, 
Mediviatges s’ha sumat a les actuacions 
del Grup per respondre a les necessitats 
dels seus clients. Atès que la situació de 
cada client ha estat única, des de l’agència 
s’ha gestionat per cada un d’ells tant la 
cancel·lació com l’ajornament dels seus 
viatges, deixant en dipòsit els diners per 
a un pròxim viatge en 2021, o la seva 
cancel·lació total i reemborsament. 

Grup Med

En què et podem ajudar?

Aquest assessorament el podeu 
obtenir a Grup Med Corporatiu, 
al telèfon 93 567 88 88 o bé a 
med@med.es
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E
l confinament ha posat la tecnologia 
en el punt de mira i gràcies a ella ha 
estat possible mantenir la comuni-
cació i el contacte amb l’entorn més 
proper. En l’àmbit laboral, la tecnolo-

gia ha permès la continuïtat de moltes de les 
tasques habituals, i també ha obert noves 
finestres d’oportunitats. 

Després de 25 edicions, arriba el primer 
Fòrum online
L’Àrea d’Emprenedoria del Col·legi ha 
aprofitat la seva expertesa i coneixements 
en l’àmbit de la innovació i les eines de 
comunicació que han emergit durant el 
confinament per mantenir el contacte 
amb els agents de l’ecosistema emprene-
dor català. Un clar exemple ha estat la ce-
lebració virtual del 26è Fòrum d’Inver-
sió Healthcare Barcelona, que ha tingut 
una molt bona acollida entre els partici-
pants. 

En aquesta primera edició online, s’han 
rebut més de 600 inscripcions i s’han pre-
sentat 44 projectes, dels quals s’han esco-
llit els següents 6 per participar en el fòrum:

•  Intel·ligència artificial per al diagnòstic 
d’ictus.

•  Prevenció de la resistència terapèutica del 
càncer.

•  Test ràpid en paper per a detecció 
molecular.

•  CAR-T per a immunoteràpia contra el càncer.
•  Anticossos terapèutics per a la leucèmia 

limfoblàstica aguda. 
•  Vacuna contra la COVID-19 en fase II de 

desenvolupament.

Els emprenedors Luis Ruiz i Olga Rue, caps 
visibles d’aquest darrer projecte, han presen-
tat l’empresa a través de la qual volen desen-
volupar la vacuna contra la malaltia, “Immuni 
Therapeutics (Immunitx), que pretén con-
vertir-se en la primera empresa del món a 
registrar una vacuna antiviral d’ampli espec-
tre basada en la immunitat entrenada, que 
s’utilitzaria com a primer recurs profilàctic 
contra infeccions virals noves o incontrola-
bles, com el SARS-CoV-2, l’agent causal de la 
COVID-19”.  

A més de la presentació dels 6 projec-
tes, el fòrum també ha comptat amb 6 de-

Innovació i tecnologia

El primer networking virtual de 
l’ecosistema emprenedor català

26è Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

bats paral·lels i ha donat pas al primer 
networking virtual de l’ecosistema em-
prenedor de Barcelona, en el qual han 
participat més de 90 professionals de la sa-
lut, inversors i emprenedors.

Telemedicina, l’àmbit que més creix 
durant la pandèmia
Un dels aspectes més destacables d’aquest 
Fòrum Healthcare ha estat l’augment del 
nombre de projectes relacionats amb la sa-
lut digital i la telemedicina. De fet, han su-
posat un 32 % del total. Vista aquesta ten-
dència, l’Àrea d’Emprenedoria treballa per 
crear un espai especialitzat per a la inversió 
en salut digital, en col·laboració amb altres 
agents de l’ecosistema d’innovació. 

En aquest sentit, també participa en 
l’Estudi sobre la consulta mèdica virtual i els 
seus beneficis per al sistema sanitari, liderat 
per ESADE i Barcelona Health Hub i que té 
l’objectiu d’obrir un debat sobre els as-
pectes tècnics, econòmics, legals i deon-
tològics per poder establir un acte mèdic 
virtual de qualitat, tant per als professio-
nals com per als pacients. 
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Innovació i tecnologia

Magda Campins Martí,  
cap de servei  |  Servei de Medicina Preventiva i 
Epidemiologia Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

Nota: Vacunes contra el SARS-CoV-2 en investigació a Espanya.

Taula 

Promotor Tipus de vacuna  
(específica per al SARS-CoV-2)

Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS)
Hospital Clínic, 
Barcelona

Vacuna basada en un vector viral 
no recombinant (MVA-S)

Vacuna basada en àcids nucleics 
(conté RNAm)

Centro Nacional de 
Biotecnología, Consejo 
Superior de Investigaci-
ones científicas (CNB, 
CSIC), Madrid

Vacuna basada en un vector viral 
no recombinant (MVA)

Vacuna basada en àcids nucleics 
(conté RNA)

Universidad de Santiago  
de Compostela

Basada en micro-nanoesferes que 
contenen una de les proteïnes (o el 
domini d’una d’elles) del virus

Vacuna basada en àcids nucleics 
(conté RNAm)

Instituto Nacional de 
Investigación y 
Tecnologia Agraria i 
Alimentaria (INIA), 
Madrid

Vaccinia MVA (virus recombinant)

Universitat Ramon Llull, 
Barcelona

Basada en àcids nucleics (conté 
RNAm)

Promotor Projectes relacionats  
amb vacunació 

Institut d’Investigació 
del SIDA IrsiCaixa, 
Hospital Germans Trias i 
Pujol, Badalona

El projecte no proposa cap vacuna. 
És un estudi per identificar i 
caracteritzar la resposta immune T 
protectora (limfòcits T) (objectiu 
final: orientar el disseny d’una 
vacuna eficaç)

NavarraBiomed, 
Fundación Miguel 
Servet, Pamplona

No es tracta d’una vacuna en 
concret, sinó d’una plataforma 
d'enginyeria de vacunes 
biosegures que inclou tres 
procediments de producció

• La vacuna Ad5-nCoV, desenvolupada 
per Jiangsu Provincial Center for Disease 
Control and Prevention; Institute of Biotech- 
nology, Academy of Military Medical Sci-
ences, PLA of China i CanSino Biologial 
Inc., és una vacuna atenuada de subuni-
tats que conté un vector viral recombi-
nant, l’adenovirus humà 5, amb escassa 
capacitat de replicació que expressa la 
glicoproteïna S (Spike) del SARS-CoV-2.

• La vacuna mRNA-1273, desenvolupada pel 
National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID, EUA) i la farmacèutica Mo-
derna TX , Inc., conté RNA missatger (encap-
sulat nanoparticula lipídica) que codifica 
l’expressió la proteïna S completa del virus.

A la taula es mostren els projectes de recer-
ca en vacunes a l’estat espanyol, tots ells en 
fase preclínica en els moments de publicar 
aquesta nota. 

Un repte afegit al desenvolupament d’una 
vacuna eficaç i segura contra el SARS-CoV-2 
és la capacitat de fabricació i la distribució de 
milions de dosis a nivell mundial en un temps 
rècord. Les noves plataformes de producció 
de vacunes basades en àcids nucleics i vectors 
virals poden augmentar la capacitat de pro-
ducció massiva i reduir-ne els costos, però cal 
tenir molt present que la competència entre 
països serà ferotge i que  els països amb pocs 
recursos seran els més desfavorits. Per tant, as-
segurar l’equitat en l’accés a les vacunes ha 
de ser un dels principals objectius. Caldrà tam-
bé establir criteris de priorització basats en el 
risc de vulnerabilitat a la infecció i risc d’exposi-
ció, fins que no es disposi d’una vacuna d’apli-
cació universal o d’una elevada immunitat 
de grup o col·lectiva que permeti controlar 
de forma eficaç la transmissió del virus. 

Recerca en vacunes contra el SARS-CoV-2

A
conseguir una vacuna per fer front 
a la infecció per SARS-CoV-2 és 
una prioritat sanitària i social. En 
condicions normals, el desenvolu-
pament d’una vacuna tarda una 

mitjana de deu anys. Ara la carrera per la re-
cerca per prevenir la COVID-19 s’ha accelerat 
al màxim i amb tecnologies fins ara no utilit-
zades per a la fabricació d’aquests fàrmacs. 

Estructuralment, el SARS-CoV-2 és un virus 
esfèric d’ARN que conté 4 proteïnes estructu-
rals: la proteïna S (spike protein), la proteïna E 
(envelope), la proteïna M (membrane) i la pro-
teïna N (nucleocapsid). La proteïna S conté el 
domini d’unió al receptor cel·lular ACE-2 (re-
ceptor de l’enzim convertidor de l’angiotensi-
na 2) i, per tant, és la proteïna que determina 
el tropisme del virus. Per induir una resposta 
immune enfront a aquesta infecció, és neces-
sari que la vacuna contingui almenys una 
part d’aquesta proteïna o àcids nucleics que 
la codifiquin per la seva expressió.

L’OMS, en un informe del 24 de juny de 
2020, indica l’existència de 141 estudis en 
curs (16 en fase clínica i 125 en fase preclíni-
ca). D’aquests 125, 5 s’estan desenvolupant 
a l’estat espanyol (taula).

De les 16 vacunes que ja han iniciat els pri-
mers assajos clínics, 4 contenen el virus sen-
cer inactivat, 6 contenen RNA o DNA que 
codifica per la proteïna spike, 3 contenen un 
vector viral no replicatiu i 3 contenen una 
subunitat proteica que conté l’spike.

Les tres vacunes en fase mes avançada 
d’investigació són les següents: 
• La vacuna ChAdOx1 nCoV-19, desenvo-

lupada per la Universitat d’Oxford (Reg-
ne Unit) i AstraZeneca, és la primera en 
fase clínica en humans a Europa.

Figura. Nombre de vacunes en investigació en funció de la fase on es troben

Fase preclínica

Vacunes  
de les quals encara no s’han 
iniciat assajos amb humans

125
Fase 1

Vacunes  
de les quals s’avalua la 

seguretat  i la dosi

16

Fase 2

Vacunes  
de les quals s’avalua, de  

forma extensa, la seguretat  
i la immunogenicitat

8

Fase 3

Vacuna  
de la qual s’avalua 

l’eficàcia

1

Aprovació

Vacunes 
aprovades per ser  

utilitzades 

0

Nota: Situació actual del desenvolupament de vacunes enfront al SARS-CoV-2. Informe de l’OMS del 24 de juny. Font: Elaboració pròpia, 26 de juny de 2020.

Article complet a: 
blogcomb.cat
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CONSULTES 
MÈDIQUES
Rambla 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 Gracia/Diagonal.  
Amb tots els serveis, es 
lloguen de dilluns a dissabte. 
Atenció secretaria 12 hores. 
Anàlisis clíniques. Servei 
d’infermeria. Neteja diària. 
Informàtica. Personalització i 
màrqueting.

  Zona Mèdica
 933 906 716  
627 561 091

Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa 
especialitzada en gestió 
mèdica disposa de despatxos 
propis a Barcelona. Cobertura 
de dilluns a divendres de 8 a 
21 h. Dissabtes: matins. 
Interiorisme, creació i gestió 
de nous centres a Barcelona i 
província.

  Zona Mèdica
 933 906 716 
627 561 091

  zonamedica@ 
zonamedica.es

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

 629 724 271

>>>

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

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

  CallMed.net
 933 906 700

Despatxos mèdics  
amb tots els serveis  
es lloguen de dilluns  
a dissabte
Carrer Tuset, 23-25. 
Barcelona. 500 m2 de 
Consultes Mèdiques 
multidisciplinàries al cor de 
Barcelona. Secretària 12 
hores. Anàlisis Clíniques. 
Servei d’infermeria. 
Aparcament públic. Neteja 
diària. Informàtica. 
Personalització i màrqueting.

  Sr. Gozzi
 933 906 716 
627 561 091

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

  Jaume Mas
 677 400 040

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 els 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

Al costat de l’hospital 
de Sant Pau
Dos magnífics locals de 115 
m2 cada un (es poden unir). 
Diàfans. 2 accessos (carrer/
vestíbul). Ideal consultori, 
etc. Oportunitat.

 934 309 534

La Rotonda Consultes 
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av. Tibidabo. 
Local a peu de carrer amb 12 
despatxos. Tots els serveis 
amb secretària. 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 a 
compartir, per mòduls
Carrer Roger de Llúria, 110, 
1-4, consolidat amb anys 
d’experiència: preferentment 
medicina general, interna, 
psiquiatria i psicologia, 
reumatologia.

  Dra. M. José Minoves Font
 606 889 384

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

 934 880 179

Lloga mòduls
Zona Diagonal-Passeig de 
Gràcia. Centre confortable amb 
àmplia sala d’espera, lloga 
mòduls matins i tardes. Aire 
condicionat, secretària, servei 
de neteja, calefacció, etc.

  Carme
 932 387 293 
608 435 094 

 info@tlptratamientos.com

Es ven clínica dental  
a peu de carrer
Zona residencial Hospitalet de 
Llobregat a prop de la Creu 
Roja i del metro Pubilla Casas.

 Maite Rovira
692 310 505

Es traspassa centre  
de medicina en 
funcionament i 
creixement
185 m2. Vallès Oriental. 
Concert amb mútues,  
Unespa, privats. Serveis 
presencials i online. Inclou 
aparatologia, material,  
cartera, programa gestió,  
etc. 14 anys d’experiència. 
Motius personals.  
Traspàs 68.000 €.

 Ricard
636 626 423

Antic local de centre 
d’estètica en lloguer
70 m2, situat al barri de Sarrià, 
molt a prop del parc  
de Santa Amàlia, fa  
cantonada amb Río de Oro. 
Aire condicionat i  
calefacció. 750 €

 Carmen
934 161 683

Ideal consulta
Passeig de la Bonanova.  
Local/Despatx amb entrada 
des de porteria i carrer  
passeig Bonanova, al costat 
Dexeus. Planta comercial amb 
4 despatxos i privada. 150 m2. 
Lloguer 1,600 € mes.

 Lidia Gil
616 684 746

  l.gil@imisabarcelona.com

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

  www.cohealthbcn.com
 679 097 498

  info@cohealthbcn.com

Centre mèdic zona de 
Gràcia (BCN) ofereix 
despatxos
per a qualsevol especialitat 
mèdica en règim de lloguer. 
Inclosos els serveis de 
recepció i atenció telefònica.

  Srta. Yolanda
 932 848 549

Es traspassa consulta  
de Dermatologia
Per jubilació es traspassa  
consulta de Dermatologia  
en funcionament.

  Sr. Joan
 651 867 691

Despatx complet  
amb mobiliari en una 
clínica nova
Zona cèntrica: Sagrada 
Família. Serveis comuns. 
Armaris privats amb clau. 
Armaris per a bates i 
material oficina-
administratiu. Número 
telèfon personal atès de  
9 a 20 hores de dilluns a 
divendres (diversos idiomes) 
Manteniment i instal·lacions. 
Centre d’impressió, fax, 
escàner, internet/wi-fi. 
Secretària/recepcionista:  
recepció pacients.

  Sergey
 635 333 966

  doctorstepanyan86@ 
gmail.com

Lloguer de box per 
fisioterapeuta
Fisioterapeuta autònoma 
busca box de lloguer en 
centre mèdic al Barcelonès, 
Santa Coloma de Gramenet o 
Vallès Occidental. 

Disponibilitat mínima de dues 
tardes a la setmana amb 
possibilitat d’ampliar horari.

  Natalia
 660 396 313

Es lloga local de 65 m2

En molt bon estat, es pot 
entrar sense reformes, fins 
ara era un centre mèdic, al 
carrer Secretari Coloma al 
costat d’una oficina de 
correus i d’un supermercat.

 628 338 754 
934 344 795

Venda 254 m2 a 
Esplugues de Llobregat 
per jubilació
Reformat, disseny, calefacció, 
AA/CC, tots els serveis. 
Àmplia recepció, gran sala 
d’espera, 3 despatxos, 
gerència més 6 consultes. 
Actualment Medicina Xinesa 
i Podologia. Ben comunicat 
Tram i Bus. Fàcil aparcament.

  Miguel Catalàn
 699 399 696

  sierramtc@telefonica.net

Local comercial 
consultori mèdic
Carrer Balmes/Madrazo, 35.  
Es lloga centre mèdic al c/ 
Madrazo, 35, Clínica del Pilar. 
Planta baixa, 120 m2. Terrassa 
203 m. Altell 191 m2. Aigua, 
llum, AA/CC donat d’alta.

  Sr. Vega
 680 768 699

Venda/lloguer centre 
mèdic policlínic a 
Málaga
Venda/lloguer, per jubilació, 
centre mèdic policlínic de 
luxe a Málaga, 385 m2 amb 
tots els permisos. Després 
del contacte directe per 
telèfon puc enviar 
documentació i fotos.

 636 338 122

Lloguer despatx antic  
edifici Institut Dexeus
Despatx al passeig de la 
Bonanova, actualment integrat 
en Bonanova Institut Mèdic. 
Segona planta, dues estances 
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exteriors, recepció en espai 
compartit. Consergeria de 8 a 
20,30 h. Per preu i condicions 
truqueu a:

  Elisabeth
 616 966 012

Despatx mèdic o 
consultori professional
Ideal per compartir. Carrer 
Doctor Roux/Dalmases. 
Entrada a peu de jardí. 120 m2. 
Servei de porteria. Fins ara des 
del 1980 consulta mèdica. 
Calefacció i AA/CC. No és 
agència, directe propietat. 
Contacta a aquest e-mail:

  mrosallg@gmail.com

Es lloga mòdul en 
centre mèdic zona 
Turó Park,
per a endocrino, psicòleg o 
dermatòleg. Preu 400 € mòdul.

 670 210 741

Es traspassa consulta 
psiquiàtrica
En funcionament. Bages. 
Traspàs 8000 €. 3.500 històries 
clíniques obertes: infants, 
adolescents i adults. Mútues i 
Privada

  Rosa
 650 854 988

Llogo despatx mèdic 
per jubilació
Després de 30 anys. Situat al 
centre de Sant Cugat i a 5 
minuts dels FGC. Recepció, 
sala d’espera, 3 despatxos (un 
molt ampli), 2 banys. Tot 
equipat. Possibilitat de llogar 
per mòduls. Possibilitat 
d’incorporar a recepcionista 
amb experiència.

  Nati
 665 107 982

Es lloga despatx 
equipat
i sala d’exploració per a 
metge de família, pediatria o 
altra especialitat en centre 
dental i mèdic ubicat a 
Cornellà de Llobregat en 
barri Gavarra. Disposa d’una 
àmplia sala d’espera i 
recepció amb servei 

d’infermeria i gestió 
d’agenda i cobraments.

 620 176 166

Llogo despatx de 80 m2

Al Passeig de la 
Bonanova-Escoles Pies. 
Antiga consulta mèdica 
amb entrada directa des del 
carrer. 1.100 € /mes.

 Javier
 616 410 044

Venc despatx apte per a 
consulta mèdica
En entresol situat al carrer 
París amb Josep Tarradellas. 
Distribuït en recepció, bany i 
dues sales o despatxos. 
175.000 €.

  Javier
 616 410 044

>>>  
DIVERSOS
Boomerang-Secretaria 
Telefònica
Recepció de trucades per a 
doctors (duem agenda 
mèdica i prenem nota 
missatges), des de 50 € / 
mes. Altres serveis: recepció 
de correspondència i 
transcripcions per ordinador 
(textos en Word). 

  Demanar per Gemma o 
Manel.
 934 173 547

    934 213 487
    boomerang1@outlook.es 
 boomerangsecretariatele 
fonica@gmail.com

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

A punt d’entregar  
la teva Tesi/TFM/TFG?
Una bona presentació és 
imprescindible. Som 

dissenyadores gràfiques, et 
podem ajudar a maquetar-la 
i que la teva feina sigui un 

  www.annamorera.com
 687 784 568

  hola@annamorera.com
 660 024 111

  rosanas@rosanas.cat

>>>  
HABITATGE
Necessitem amb 
urgència pisos en 
compra i lloguer
Bufete Perera. Advocats-API. 
Necessitem amb urgència 
pisos en compra i lloguer. 
Zona Barcelona. Preguem ens 
truquin i l’informarem de tot.

  Toni
 648 572 893

Pis a Palma de 
Mallorca
Carrer Versalles, 9, 3-A.  
Pis a Palma de Mallorca, 248 
m. 2 places d’aparcament.  
4 hab. 2 suits. 3 banys. Cuina 
- Galeria. 2 terrasses de  
53 m2. Piscina comunitària. 
Gimnàs. 1.398.000 €.

  M. José Cayuela López
 670 756 010

  mjosecayuela@hotmail.
com

Pis al cor de vianants 
de Sarrià amb 
pàrquing
Major de Sarrià/Padró 
de la Creu (costat de Foix). 
Orientació-Mar-SE, 138 m2, 
principal, 4 habitacions 
dobles, 2 banys, 1 menjador 
de 32 m2, cuina office, 
galeria pròpia amb quarto/
safareig. Pàrquing cotxe 
mitjà. Tot reformat. Servei 
porteria amb despeses 
mínimes. 785.000 €

  Emili
 678 021 931

>>>  
TREBALL
M’ofereixo com a 
recepcionista
Em dic Encarna i tinc 

cinquanta-tres anys, deu 
anys d’experiència exercint 
tasques com atenció 
telefònica, recepció de 
visites, gestió de 
correspondència i arxiu de la 
documentació. Sóc una 
persona responsable i amb 
moltes ganes de treballar.

 662 555 318

Secretaria-Recepció
S’ofereix lloc de 
secretaria-recepció per 
centre mèdic a Sant 
Gervasi en horari de tardes 
(14,30-21,00). Idiomes: 
català i castellà.
Enviar CV a: 

  info@ortobosan.com

Sóc Esther busco feina 
de recepcionista 
sanitària
Soc catalana, he treballat 7 
anys i 11 mesos amb metge 
reumatòleg i de medicina 
general fins a la seva 
jubilació i amb un altre 
metge de medicina general 
6 mesos, fins a la defunció 
del doctor el març del 2020. 
Tots dos amb consulta 
privada i mútues.

605 503 838
  estevezarenos@gmail.
com

S’ofereix recepcionista/
administrativa
Mitja jornada/matins, 14 
anys d’experiència en el 
sector de sanitat. (Lab. 
Esteve, Lab. Cerba, Clínica 
Teknon, Centre mèdic Asisa i 
Biopat). Gestió amb mútues, 
agendes, habilitats 
comunicatives, polivalent i 
resolutiva. Bones referències 
i carta de recomanació. 
Incorporació immediata.

605 453 370
  susanacolome@gmail.
com 

S’ofereix auxiliar  
infermeria/secretària 
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys d’experiència 
en consulta mèdica (C.M. 

Teknon). Idiomes: català, 
anglès i francès. Certificació de 
Microsoft de cursos d’Access, 
Excel, Word i PowerPoint. 
Internet, SAP i auxiliar de 
clínica. 50 anys. Incorporació 
immediata. Disponibilitat 
tardes.

  Silvia
 686 290 219

  sperezcorreas@yahoo.es

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

Noia amb experiència
en el camp administratiu i en 
el tracte amb el públic està 
interessada a treballar en un 
consultori mèdic mitja 
jornada (matins).

  Eva
 629 961 211

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

  Maite
 626 480 757

Administrativa / 
Secretària per a 
consultori mèdic
Molta experiència en atenció 
al client. Capacitat 
organitzativa i resolutiva. 
Facilitat per treballar en equip 
i tracte empàtic. Alta 
motivació i responsabilització. 
Bilingüe català i castellà. 
Anglès nivell alt. Francès i 
italià nivell mig.

  Núria Uviedo
 644 290 134

  u.nuria@gmail.com

S’ofereix auxiliar 
d’infermeria
Per treballar en consultoris  
o centres mèdics. 
Disponibilitat jornada 
completa, matins o tardes.

  Marllin Gualpa Avilés
 669 204 872

  marllin2001@yahoo.es

M’ofereixo per 
treballar  
en consultori mèdic
Experiència en el sector i  
atenció al públic. Bona 
presència, persona  
resolutiva i  responsable. 
Disponibilitat horària.

  Carme
 616 848 627

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

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

 690 736 111

S’ofereix recepcionista  
per a consulta mèdica
Experimentada en tracte 
amb el pacient, telèfon, 
agenda mèdica i reserva  
de quiròfans. Disponibilitat 
horària matins. Català, 
castellà, francès i italià.

 676 777 041
  virginia@virginiadrom.es

M’ofereixo per treballar 
durant la setmana,
com a telefonista-recepcionista 
i auxiliar administrativa. Tinc 
experiència en el sector 
sanitari. He treballat a 
urgències mèdiques del PADES 
i a l’Associació de l’Esclerosi 
Múltiple.

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

Petits anuncis
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  Eulàlia Parellada
 676 630 554

  eulaliaparellada@gmail.com

S’ofereix persona  
per a telefonista-
recepcionista
Bona presència, experiència, 
responsable, metòdica i 
eficient. Tracte amb el públic. 
Atenció telefònica. 
Incorporació immediata per 
horari de tarda o caps de 
setmana (matí).

  Cecília
 659 160 256

  ceciliapbm1@gmail.com

Recepcionista auxiliar 
administrativa
Molta experiència en 
l’atenció al públic. Bona 
presència. 38 anys. Tasques 
d’administrativa i 
recepcionista. Disponibilitat 

  Vanesa Llana
 637 050 562

  llanonarvaezvanesa@ 
gmail.com

Auxiliar administrativa  
i recepcionista
Busco feina enfocada a l’àrea 
de recepció i administrativa 

vinculada a consulta mèdica. 
Trenta anys d’experiència.

  Monica Miret
 696 385 342

  monicamiret@live.com

Auxiliar administrativa 
recepcionista
Busco feina relacionada 
amb la recepció i 
administració d’una 
consulta mèdica. 
Vint-i-tres anys 
d’experiència en una 
consulta ginecològica.

  Marta Miret
 669 364 323

  marta_miret@live.com

Estudiant de 3r 
d’infermeria amb 
experiència en 
consultes
Estudiant de 3r 
d’infermeria amb 
experiència de 5 anys en 
consultes mèdiques i 
experiència de 6 mesos en 
sanitat a Noruega. 
Disponibilitat de matins. 
Anglès B2

 679 807 020
  paulahermosillabernal@ 
gmail.com

Auxiliar sanitària, de 
clínica i de 
documentació 
sanitària
Nascuda a Barcelona el 
23/1/1965. 4 anys 
d’experiència en clínica 
dental i en realització 
d’ortopantomografies, 8 
anys en consulta de 
Ginecologia i Obstetrícia 
del doctor Miguel 
Caramés. Domini Office i 
programa gestió (MN 
program). Català ©, 
anglès (mig). Castellà 
(perfecte). Bona 
presència, resolutiva, 
cordial, bon tracte amb 
pacients.

  Eulàlia
 659 561 578

  eulaiacolome@gmail.
com

Auxiliar d’infermeria  
per a despatx i 
clíniques
M’ofereixo per treballar en 
consultes privades, 
clíniques o centres mèdics 
com a recepcionista, 
secretària, administrativa i 
auxiliar d’infermeria amb 

experiència. Disponibilitat 
horària. Preferiblement 
zona Maresme, Barcelona i 
voltants.

  Carla Solé Feliu
 683 586 529

  carlafeliu@hotmail.com

M’ofereixo per 
treballar en 
consultori mèdic
Experiència en tracte amb 
el públic, motivada, 
responsable i puntual.

  Ana Maria
 661 011 546

  anamariacosi@gmail.com

Auxiliar d’infermeria, 
recepcionista,
s’ofereix per consulta o 
centre mèdic. Informàtica, 
català i castellà. Amb 
experiència. Disponibilitat 
horària.

  Mercè
 659 318 850

Recepcionista,  
secretària, 52 anys
S’ofereix per treballar com  
a recepcionista en centre 
mèdic o consulta privada. 
Horari partit o qualsevol 

horari. Incorporació 
immediata. Català i 
castellà llengua materna i 
nivell anglès A2.

  Cristina Prieto 
Taberner
 606 100 900

  cristina.prieotaberner@ 
gmail.com

Recepcionista-
administrativa, amb 
àmplia experiència
en el sector de la medicina  
i l’estètica, busca feina a  
jornada completa.

  Sara
 645 932 727

Conductor busca 
feina
Persona seriosa, 
responsable, discreta i 
puntual amb 40 anys 
d’experiència, carnet A, B, 
disponibilitat immediata, 
vehicle propi. Pot ser per 
hores, a temps parcial o a 
jornada completa. Xofer 
privat per a persones o 
empreses.

  Jaume H. Gnecco 
 644 032 815

M’ofereixo per 
treballar en una 
consulta o recepció
Atenent el telèfon, 
coordinant l’agenda i 
ajudant en el que calgui. 
Experiència en aquest món 
i molt bon tracte personal. 
Adaptació a qualsevol 
horari, també alguns 
matins o tardes. Moltes 
ganes de treballar i a 
disposició per presentar 
currículum.

  Mª Antonia Gonzalez 
Comellas
 Tel. 609 944 941

>>>  
UTILLATGES
Venda de mobiliari 
mèdic per a clínica 
en perfectes 
condicions
Lampara LED Mach 130 
plus 4 roda. Llitera 
elèctrica 3 cossos. 
Tamboret sense respatller 
ergodinàmic. Banqueta 
d’un esglaó. Rentamans 
portàtil.

  Dra. Acosta
 625 831 298

El TERMCAT ha publicat en línia el re-
cull  Termes del coronavirus,  que aplega 
prop de 40 termes relacionats amb el brot 
epidèmic de COVID-19 i el coronavirus res-
ponsable de la malaltia, que els esdeveni-
ments actuals han fet aparèixer sovint en 
els mitjans de comunicació.

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

Recull de termes del coronavirus

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

Article complet a: 
www.blogcomb.cat 

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

Les dades que ofereix el diccionari en lí-
nia s’han adaptat a partir de productes 
terminològics elaborats prèviament pel  
TERMCAT en col·laboració amb el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, i a partir de fitxes de recerca puntual 
que s’han actualitzat amb la col·laboració 

de la Societat Catalana del Diccionari Enci-
clopèdic de Medicina (SOCDEMCAT). 



M. Moleiro – L’Art de la Perfecció
Edicions primeres, úniques i irrepetibles,  
limitades a 987 exemplars certificats 
amb acta notarial

DEMANEU  
UN CATÀLEG 
GRATUÏT

M. Moleiro Editor

Travessera de Gràcia, 17-21

08021 Barcelona

moleiro.com/online

 932 402 091 
info@moleiro.com

Novetat!

Edició limitada

Descompte especial 

per als metges del 45 %

L’obra clàssica de Dioscòrides anotada per Mattioli  

i esplèndidament il·lustrada pel genial artista i botànic 

que fou Gherardo Cibo. És una obra fonamental  

des del punt de vista de la història de la medicina,  

de la botànica i de la història de l’art; un còdex  

que sens dubte enriquirà la biblioteca  

de tot amant de la medicina i  

de les belles arts.

DIOSCÒRIDES DE CIBO I MATTIOLI
THE BRITISH LIBRARY, LONDRES 

Circa 1564-1584

Una mirada a la medicina i  
a la ciència botànica des de l’art  

i el r especte per la natura

Danys Materials Responsabilitat 
Civil Professional 

i de Societats

Responsabilitat 
Civil de Directius

(D&O)

Vida / Risc

Baixa LaboralResponsabilitat
de protecció

de dades

MEL Salut

Professionals
al servei de
professionals

Posem l'experiència i l'especialització de més 
de 25 anys al servei dels nostres clients. Oferim 
cobertures completes i personalitzades a les 
seves necessitats i preferències gràcies a  una 
àmplia cartera de companyies líders del sector 
assegurador. El nostre objectiu és 
proporcionar una protecció integral 
d’assegurances i defensar els seus interessos 
davant de sinistres o reclamacions.
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