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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 desembre, més de 1.700 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

Opinió i anàlisi

Un any per a l’esperança
L’any 2021, que tot just acabem d’inaugurar, s’estrena com l’any de l’esperança col·lectiva.
L’any en el qual tots projectem el nostre desig de començar a controlar la maleïda pandèmia,
amb l’esperança de poder anar recuperant parcel·les de normalitat. Encara que, de ben segur,
tots plegats haurem de reinventar la normalitat des de molts punts de vista. Hem dit adéu al
nefast 2020 amb l’arribada de les primeres vacunes contra la COVID-19 i amb l’inici de la
campanya de vacunació. Ara comença, de veritat, un altre gran repte que, com a societat,
se’ns planteja.
Som davant una cursa de fons en la qual, nosaltres, els professionals de la salut, som el primer
relleu i hi juguem un paper decisori. El que fem els metges i metgesses, la nostra actitud i la
nostra conducta envers la vacunació, serà un exemple per a la societat. Hem d’assumir, més
que mai, la responsabilitat d’esdevenir exemplars, per compromís ètic, professional i social.
Som la primera baula d’aquesta cadena de confiança i de solidaritat que tot just acaba de
començar i que ha de culminar amb la necessària immunitat de grup. Hi ha desenes de raons
per vacunar-nos: pels nostres pacients, als quals tant hem vist patir; per les nostres famílies i
les abraçades que hem perdut; per la gent gran, que ens ha tornat a demostrar la seva
capacitat de sacrifici; pels que han perdut la feina; pels amics i les bones estones que trobem
a faltar amb ells… Vacunem-nos, doncs, quan arribi el moment. Fem-ho per solidaritat i per
responsabilitat.
Aquesta Revista COMB amb la qual estrenem l’any inclou altres temes per als quals també
tenim l’esperança que comencin a fer-se realitat. Ens fem ressò de les 30 mesures que el
comitè d’experts del Govern de la Generalitat ha formulat, de manera clara i concisa en un
informe publicat el setembre passat, amb l’objectiu de transformar i enfortir el sistema de
salut de Catalunya i que exigim que siguin inclosos en els programes dels partits que
concorren a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. L’informe, que ha comptat
amb la reflexió i participació activa d’un bon nombre de metges i metgesses membres
d’aquest comitè, planteja, tal com hem defensat des del Col·legi, que aquesta transformació
del sistema ha de ser una prioritat de totes les forces polítiques i que ha de pivotar en
diversos eixos, com la garantia de la suficiència financera (es calcula que el sistema necessita
5.000 milions d’euros addicionals en els propers cinc anys), la millora de les condicions
laborals dels professionals o l’aposta per l’autonomia de gestió, entre d’altres eixos i mesures.
És urgent aprendre les lliçons i posar fi als dèficits flagrants que aquesta pandèmia ha deixat
del tot al descobert. Els professionals no oblidarem mai tot el que hem viscut i encara estem
vivint: l’esgotament, l’angoixa i la impotència que, afegits a les mancances evidents que
arrosseguem des de fa anys, van desencadenar les vagues a l’atenció primària i entre els
metges residents viscudes després de l’estiu.
Ens queden encara mesos molt durs. Ningú té una bola de vidre que permeti veure l’avenir,
ni tan sols a curt o mitjà termini. Des del CoMB, continuarem treballant per als metges i
metgesses i en aquestes pàgines (també al web col·legial, als Newscomb periòdics) trobareu
els serveis que continuen a disposició dels col·legiats amb motiu de la pandèmia, entre els
quals destaquem la nova Unitat d’atenció a professionals amb COVID-19 persistent.
Tota la Junta de Govern del CoMB us desitgem un any 2021 molt venturós i esperem que, tots
plegats, encetem el camí de les bones decisions, pel bé comú. 

Jaume Padrós Selma,

president del Col·legi de Metges
de Barcelona

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

L’any de la
vacunació

Aquest és el número 159 de la Revista del CoMB, el darrer d’aquest any tan difícil: l’any
en què la COVID-19 ha trasbalsat les nostres vides i la nostra professió. En el número,
hi podeu trobar referències a activitats del Col·legi en relació amb la pandèmia i,
especialment, amb les seves conseqüències en la nostra salut, física i mental. Estem
potser cansats i decebuts per com han anat les coses. Crec que com a col·lectiu hem
mostrat la millor cara de la professió: dedicació, esforç, treball en equip, acceptació
de responsabilitats i presa de decisions en condicions d’incertesa molt difícils. Són
aspectes positius i que segur que amb el decurs del temps valorarem encara més. Ara
ens preguntem si serem capaços de controlar la pandèmia. Podem encara afrontar
unes setmanes i mesos molt durs, però tenim confiança en la ciència i en la recerca
biomèdica, que ens han ajudat a saber quins tractaments funcionen i quins no, que ens
n’aportaran de nous i que, un fet extraordinari, ens han permès disposar de vacunes
segures i efectives. I ara tenim l’oportunitat de vacunar-nos, per protegir-nos i protegir
els altres, per tornar tots junts, el més aviat possible, a la nostra vida ordinària, aquesta
que tant trobem a faltar.
Bon Any 2021, l’Any de la Vacunació. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

La imatge
#JoEmVacuno contra la grip
Aquest any, els metges i resta de
professionals de la salut han respost
com mai a la crida a vacunar-se
contra la grip. Alguns membres de
la Junta de Govern del CoMB i de les
Juntes Comarcals ho van compartir
a les xarxes. Ara toca no rebaixar el
llistó de cara a l’arribada imminent
de les primeres vacunes contra la
COVID-19. Aquest any, més que
mai, toca vacunar-se!. 
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Unitat de
suport per a
professionals
amb COVID-19
persistent

E

ls professionals de la salut afectats
directament per la COVID-19 de manera persistent, juntament amb
aquells als quals la malaltia els ha
comportat seqüeles importants en
la seva salut física i emocional, estan experimentant realitats molt dures en què, al
malestar propi de la malaltia, s’hi afegeixen
el patiment per la incertesa laboral i el seu
desenvolupament professional.
Davant l’afectació que estan patint
aquests professionals i que han traslladat als
col·legis professionals, el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC) ha impulsat
una iniciativa adreçada a donar respostes i a
proporcionar una atenció més adequada a
les seves necessitats. Es tracta d’una unitat
d’atenció específica, que s’articula a través
d’una porta d’entrada, que, en el cas del
CoMB, és la treballadora social del Programa
de Protecció Social (PPS) del Col·legi. Aquesta professional acollirà els metges i metgesses que s’adrecin a la unitat per tal d’analitzar
la situació i de valorar la resposta o derivació
més adient per a cada cas. Els col·legiats i col·
legiades que necessitin contactar-hi ho poden fer a través del correu proteccio-social@
comb.cat o del telèfon 93 567 88 94.
La unitat posa a l’abast dels col·legiats i col·
legiades diferents línies d’actuació, les quals
es prestaran, majoritàriament i a causa de la
situació pandèmica, de manera telemàtica:
Suport social
Per part de la treballadora social i amb els serveis i prestacions disponibles al PPS, adaptats
a les necessitats de cada cas, sense perjudici
de crear-ne de nous, si fos necessari.
Suport sobre salut laboral
A partir de la valoració d’una especialista en
Medicina del Treball i Salut Laboral, la qual

Suport
Social

Suport psicològic
individualitzat
des de
Fundació Galatea

Atenció a
professionals
sanitaris amb
COVID-19
persistent

Suport sobre
salut laboral

Suport
jurídic-laboral

Som conscients de l’afectació que aquesta pandèmia ha provocat i està provocant en el
col·lectiu sanitari. Des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i a través dels
programes de protecció social, hem impulsat una iniciativa per donar respostes i
proporcionar una atenció més adequada a les necessitats dels col·legiats que viuen
situacions en les quals, al malestar propi de la malaltia, s’hi afegeixen el patiment de la
incertesa laboral, de la inseguretat econòmica i del sentiment d’indefensió.

Informa't

proteccio-social@comb.cat

oferirà assessorament i/o acompanyament
en els tràmits per al reconeixement de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin cursant
baixa per contingència comuna.
Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral
amb seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles.
Per als aspectes mèdicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica
del CoMB-CCMC.
Suport jurídic
L’assessoria jurídica del CoMB-CCMC s’encarregarà de coordinar l’assessorament jurídic i
la defensa pel que fa als tràmits de la deter-

93 567 88 94

minació de la contingència professional o
impugnació d’alta mèdica. I, en el seu cas,
per a la determinació del grau d’invalidesa.
També oferirà assessorament sobre els
aspectes econòmics derivats de la pròpia
baixa i/o sobre les limitacions secundàries a
la patologia (guàrdies, modificació del calendari MIR, etc.).
En el supòsit de requerir de reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de defensa,
el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.
Suport psicològic
Es prestarà a partir de la cartera de serveis
de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialment seleccionats per la seva expertesa
en l’àmbit de les afectacions derivades de la
COVID-19, oferiran diferents modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas. 
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Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut de Catalunya.

La transformació del sistema de salut,
una prioritat
El CCMC reclama que el Govern i els grups polítics assumeixin les mesures proposades a
l’informe del comité d’experts per enfortir el sistema sanitari públic

E

l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) va fer una valoració positiva de l’informe 30 mesures
per enfortir el sistema de salut, que
el passat 21 de setembre va lliurar al
llavors president de la Generalitat, Quim
Torra, el Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut de Catalunya. L’esmentat document havia estat encarregat pel Govern de la Generalitat a
aquest grup format per 29 experts (dels
quals 19 són metges) el juliol passat. El resultat és una proposta de 30 mesures per
reformar el sistema sanitari que, des del
CCMC, s’espera que siguin assumides com a
necessàries pel Govern i per les formacions
polítiques del país amb representació parlamentària, un cop siguin analitzades i avaluades per la Comissió Interdepartamental
per a l’elaboració de l’agenda de transformació del sistema públic de salut.

junta), sobre els quals el grup d’experts considera que s’ha de bastir la reforma del sistema i el primer dels quals és el de la suficiència
financera. Un altre d’aquests pilars principals fa referència de manera específica al lideratge professional i a la necessitat urgent
de millorar les condicions laborals dels
professionals de la salut, d’implantar un veritable reconeixement del desenvolupament professional, d’apostar per l’autonomia
i la capacitat d’organitzar la pròpia feina i de
dotar el sistema dels professionals necessaris, tant en nombre com en tipus de perfil.

Les propostes formulades s’agrupen en vuit
blocs o pilars (resumits en la infografia ad-

Un altre dels pilars per a la transformació del
sistema que es planteja i que des del CCMC
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Entre les mesures plantejades cal destacar
també la de modernitzar la gestió dels centres sanitaris, amb una orientació clara cap a
l’eficiència i l’assoliment de resultats, amb
un esment específic a la necessitat d’incrementar l’autonomia dels equips d’atenció
primària.

s’ha reclamat insistentment és la necessitat
de garantir la integració entre els diferents
nivells assistencials, inclosos aquells que
són de l’àmbit social (especialment pel que
fa a residències i serveis d’atenció a la dependència).
El risc de no actuar
És un fet que la COVID-19 està generant
una pressió sobre el sistema sanitari no
prevista ni a Catalunya ni a la resta de l’ Estat. Si inicialment la pandèmia va sotmetre
els hospitals i l’atenció sociosanitària i residencial a una tensió extrema, en l’actualitat
aquesta tensió s’ha traslladat a l’atenció
primària (amb una “calma tensa” a la resta
de nivells assistencials). Una situació que ja
ha esdevingut insostenible per als professionals i per als pacients.
A Catalunya i a l’Estat és urgent planificar a
curt termini, pactar mesures amb els professionals i els gestors sanitaris i destinar-hi
recursos (Fons Europeus). En aquest sentit,

COVID-19

FINANÇAMENT SUFICIENT

LIDERATGE PROFESSIONAL

· 5.000 milions d’euros addicionals en els propers cinc anys
· Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) amb capacitat decisòria
· Priorització de despesa en recursos humans,
infraestructures i equipaments
· Més e�iciència en la despesa

· Millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris
· Capacitat de gestionar-se i organitzar la pròpia feina,
treball en equip i nous rols professionals
· Reconeixement del desenvolupament professional
· Increment de places de formació de grau i especialitzada

30 +

SALUT PÚBLICA SÒLIDA
· Desplegament de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya: autonomia i recursos
· Salut a totes les polítiques
· Instruments de vigilància epidemiològica
a temps real

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
· Presa de decisions compartides en salut
i en malaltia
· Incorporació de l’experiència del pacient
en el disseny dels serveis
· Corresponsabilitat del ciutadà amb el sistema

MESURES
PER ENFORTIR
EL SISTEMA PÚBLIC
DE SALUT

MODERNITZACIÓ
GESTIÓ DELS CENTRES
· Assignació de recursos econòmics als centres
amb visió territorial
· Pagament orientat a resultats
· Centres sanitaris amb personalitat jurídica i dotats
d’autonomia en la gestió econòmica i de recursos humans
· Autonomia de gestió i organització dels centres
d’atenció primària

MODEL ASSISTENCIAL INTEGRAT

RECERCA I INNOVACIÓ
COMPETITIVES
· Augment de la inversió en recerca
· Incentius per compaginar assistència i recerca
· Avaluació de l’impacte de la recerca en la salut
· Innovació en processos organitzatius

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
· Més canals digitals de comunicació amb la ciutadania
· Ús d’instruments digitals i de telemedicina cost-efectius
· Eines digitals per agilitzar el procés assistencial
· Impuls de l’alfabetització digital

· Integració de l’atenció sanitària i social
· Continuïtat assistencial
· Millora de l’atenció a la dependència i cronicitat:
domicili i residències
· Pràctica clínica basada en l’evidència i en l’aportació de valor

Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut. Acord de Govern 91/2020, de 14 de juliol.

el CCMC considera que el document dels
experts aporta moltes propostes a tenir en
compte en aquesta direcció.

lítiques que reconegui que aquesta ha de
ser una prioritat absoluta en l’agenda política.

Qualsevol demora en les mesures a prendre suposarà més incomprensió per part
dels pacients i de la ciutadania en general i
generarà més pressió i insatisfacció en els
professionals.

Juntament amb el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya
(CCIC) i de la Societat Catalana de Gestió
Sanitària (SCGS), el CCMC va elaborar i presentar el juny passat el Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya,
que ha recollit múltiples adhesions, entre
les quals les dels col·legis professionals de
l’àmbit de la salut i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, on
s’agrupen les societats científiques. Aquest
decàleg, que exposa de manera breu, però
clara, les principals necessitats de transformació del sistema, va ser lliurat al Govern
de la Generalitat, així com a totes les forces
polítiques amb representació al Parlament,
i va ser també defensat a la Comisión para
la Reconstrucción Social y Económica del
Congrés dels Diputats pel president del
Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pa-

Documents previs del CCMC
La pandèmia de COVID-19 ha fet del tot
evidents les greus mancances que el sistema sanitari català arrossega des de fa anys,
fruit, en gran part, de l’infrafinançament
crònic. Unes mancances malgrat les quals
el sistema ha aconseguit els darrers anys
uns resultats en salut raonablement bons,
gràcies, sobretot, a l’esforç i competència
dels professionals. Just després de la primera onada de la pandèmia, el CCMC ja
va alertar de la necessitat urgent de transformar el sistema de salut de Catalunya i
d’assolir un pacte entre totes les forces po-

drós, actualment també president del
CCMC.
Per la seva banda, el CCMC també va elaborar un document propi, més exhaustiu
COVID-19. Lliçons apreses. Per una reforma
del sistema de salut de Catalunya, on proposa mesures de caràcter general i per àmbits assistencials, la majoria de les quals
força concretes, per reformar el sistema
sanitari i adequar-lo a les necessitats presents i futures. 

Més informació:
Informe 30 mesures per
enfortir el sistema de salut
Decàleg per a la Reforma
del Sistema de Salut de
Catalunya
COVID-19. Lliçons apreses.
Per una reforma del sistema
de salut de Catalunya

www.comb.cat
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La qüestió

?

Com valores el treball que vau dur a
terme els membres del comitè d’experts
i el document final que vau elaborar

Salvador Navarro Soto,
cap del Departament de Cirurgia
Hospital Universitari Parc Taulí
Personalment, poder treballar en
aquest Comitè va ser una gran
experiència i una oportunitat en
molts sentits. He après de tothom,
sobretot d’aquells companys i
companyes d’àrees en les quals
tinc menys experiència, com
són l’economia de la salut i
l’Administració publica.
Crec que la metodologia emprada
per arribar al document final
va ser una de les claus de l’èxit
perquè va permetre, primer, una
discussió dels subgrups de treball
i, després, la posada en comú
i la deliberació de la feina feta
entre tot el grup. Això va fer que
s’assolís un alt grau de consens en
totes i cada una de les propostes
presentades.
El treball resultant és un
document clar, concís i rigorós que
pot ser útil per modificar i millorar
el nostre sistema públic de salut.
Per altra banda, una de les seves
virtuts és que, al meu criteri, pot
ser aplicat per qualsevol govern
de diferent signe polític.
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Mireia Puig i Campmany,
cap del Servei d’Urgències de
l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau
Va ser molt més senzill posar-nos
d’acord en els punts rellevants.
Per adequar la pràctica
clínica, sembla imprescindible
implantar una gestió clínica en
base a processos, basada en el
valor. Repensar i redissenyar
els processos clínics evitant
la fragmentació, impulsar-ne
un control i una regulació
que garanteixi l’eficiència i la
sostenibilitat. Per poder-ho fer,
es fa imprescindible adaptar els
sistemes d’informació actuals
per generar dades accessibles
i de qualitat, que incloguin el
registre d’activitat, però també
d’esdeveniments adversos,
d’indicadors quantitatius i
qualitatius de procés i que
tinguin en compte la seguretat
del pacient. L’anàlisi acurada
de les dades hauria de marcar
els nous objectius en salut i
regular la implantació de nous
processos i la millora contínua
dels existents. Crec que ens
n’hem sortit, encara que ara el
repte sigui traslladar la iniciativa
a actuacions reals que preparin
el sistema sanitari per al futur
immediat. La urgència és gran.

Oriol Yuguero Torres,
especialista en Medicina
Familiar i Comunitària.
Servei d’Urgències. Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida
La feina feta ha estat molt
positiva. Aquest document
ha servit per crear consens i
hem intentat anar més enllà de
propostes de diferents visions
polítiques per posar en comú allò
que cal millorar per garantir la
sostenibilitat del sistema públic
de salut. Un dels punts més
positius és que s’ha reconegut
que cal millorar les condicions
dels professionals sanitaris. És
un document de partida, amb el
compromís dels diferents partits
del Parlament de posar-ho en
marxa en el nou govern que
surti de les properes eleccions.
Millorem en condicions dels
professionals, propostes de
recerca i innovació, implantació
de les noves tecnologies de
forma real i amb el pacient en
el centre de l’assistència. I, per
fer-ho, sol·licitem una inversió
de recursos econòmics que
situï la despesa en salut al
nivell d’altres països europeus.
Esperem que aquest document
tingui recorregut. El sistema
ho necessita, però també els
professionals i, principalment, els
pacients.

Articles
complets a:
blogcomb.cat

Mónica Povedano Panades,
cap de Secció de Neurofisiologia
Clínica. Coordinadora de la
Unitat Funcional de neurona
motora. Hospital de Bellvitge
La participació en un moment com
l’actual en el document ha estat
un orgull, un vot de confiança per
part del govern en la feina que
fem els professionals. Alinear en
la tasca professionals de diferents
àmbits de la salut: gestors,
economistes, metges, infermers,
del sistema públic i concertat, ha
permès compartir des de diferents
punts de vista opinions sobre la
situació actual del sistema i cap a
on ha d’anar la millora. El fet de
que l’haguem treballat en situació
de pandèmia, moment que ens ha
posat sobre la taula els defectes
del nostre sistema (i les grans coses
bones que té, entre d’altres, els
professionals que l’integren), ha
fet que el treball fos més dinàmic i
enriquidor.
Són 30 mesures que aplicades,
independentment dels grups
polítics que ens governin,
permetran que el nostre sistema
de salut avanci no sols en
l’assistència clínica d’excel·lència,
sinó també en el marc organitzatiu,
en l’apoderament del ciutadà, en
la recerca i en la docència. 

COVID-19

Proposta d’estratègia de
vacunació COVID-19

Document complet a:
www.comb.cat

Un grup d’experts impulsat pel CoMB i ISGlobal planteja
una priorització basada en criteris clínics i ètics

E

l Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la
COVID-19 (GCMSC), plataforma independent de científics promoguda per l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) i el Col·legi
de Metges de Barcelona (CoMB),
amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Centres d’Investigació (ACER), va presentar a
final de novembre un informe
sobre grups prioritaris per a la
vacunació contra la COVID-19.
Aquest treball fa un resum
de les vacunes candidates més
avançades i els diferents punts
que cal considerar per a la implementació de les vacunes
que finalment s’aprovin. L’informe estableix que el primer grup
que hauria de vacunar-se és a la
vegada el més exposat i al qual
cal protegir més per assegurar
l’atenció sanitària: el personal
sanitari que està en contacte
amb pacients (personal mèdic,
d’infermeria i resta de personal
hospitalari), així com persones
que treballen en residències
de gent gran. En aquest grup
també entraria el personal de
primers auxilis, com ara bombers, policies, etc.
En segon lloc, hi hauria el
grup més vulnerable: persones
de més de 80 anys, prioritzant-ne aquelles que són en
residències. Quan la disponibilitat de dosis de vacunes sigui
més gran, s’hauria de vacunar a
continuació la resta de col·lectius més susceptibles d’emmalaltir greument: persones d’entre 65 i 79 anys
d’edat i persones amb patologies cròniques com ara la diabetis de tipus 2, malalties pulmonars o cardiovasculars, i persones amb obesitat.

Posteriorment, l’informe inclou el col·
lectiu de persones que presten serveis essencials a la població i estan particularment
exposades al virus –incloent-hi personal de
transport públic, personal educatiu, perso-

nes que treballen en el sector alimentari,
etc.- i persones institucionalitzades allà on
la capacitat d’aïllament és limitada, com ara
presons i centres de refugiats, així com migrants i altres persones en risc d’exclusió
social. Tot seguit, la resta de la població

adulta, donant prioritat a les persones de
més de 55 anys. L’última a rebre la vacuna
seria la població infantil, ja que és la menys
vulnerable al virus i, per ara, es tenen poques dades sobre la seguretat de la vacuna
en aquest grup.
Finalment, els membres del
GCMSC destaquen la importància de comunicar clarament a la
població els riscos i beneficis de
les vacunes, així com la necessitat
de mantenir les mesures addicionals de prevenció (mascaretes,
distància social, etc.) fins que un
percentatge suficient de la població no hagi estat vacunat.
El GCMSC* és un grup de
persones expertes de diferents
disciplines i trajectòries en recerca, les especialitzacions de les
quals resulten rellevants en el
context de la COVID-19. Reunit
per primera vegada el setembre
de 2020, el grup té com a objectiu
fer un seguiment continuat de
l’evidència científica directament
relacionada amb el control de la
pandèmia per impulsar les decisions tècniques i polítiques que
implica la resposta a la COVID-19
a través d’informes que puguin
ser consultats per les administracions, entitats privades i el conjunt de la societat. 
* El GCMSC està format per Silvia de
Sanjosé (epidemiòloga, PATH & ICO),
Josep M Miró (infectòleg, Hospital Clínic i Universitat de Barcelona), Quique
Bassat (pediatre, investigador ICREA a
ISGlobal), Magda Campins (epidemiòloga, Hospital Vall d’Hebron), Robert
Guerri (internista, Hospital del Mar),
Carles Brotons (metge de família, EAP Sardenya),
Juana Díez (viròloga, CEXS, Universitat Pompeu
Fabra), Julià Blanco (bioquímic i immunòleg, IrsiCaixa-IGHTP), Mireia Sans (metgessa de família,
CAP Borrell), Olga Rubio (intensivista, Althaia i Societat Catalana Bioètica) i Adelaida Sarukhan (immunòloga i redactora científica a ISGlobal).
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L’impacte de la pandèmia
en la salut dels professionals sanitaris
El 42 % dels metges se senten més cansats i menys preparats per fer front a una
“segona onada” de la pandèmia de COVID-19

E

l Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC), la Fundació
Galatea i investigadores de l’IESE i
l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) van presentar els resultats
preliminars de l’estudi Impacte de la
COVID-19 sobre la salut dels professionals
sanitaris. Un equip d’investigadors de les
quatre institucions ha col·laborat per dur
a terme aquest treball, basat en enquestes efectuades a professionals de la salut.
En aquesta primera fase, es presenten els
resultats referents a metges i metgesses
de Catalunya.
Van intervenir en la presentació el
president del CoMB, Jaume Padrós; la coautora de l’estudi i professora i directora
del departament d’Economia a l’IESE, Núria Mas, i la coautora de l’estudi i professora d’economia de la Universitat de Barcelona (UB) i investigadora de l’IEB, Judit Vall.
La pandèmia de COVID-19 està tenint
un enorme impacte en la salut física i
emocional de la població general. En el
cas dels professionals de la salut, l’estrès
diari a primera línia assistencial, la manca
de mitjans, la presa diària de decisions difícils, la por al contagi propi i de familiars,
etc., els converteix en un col·lectiu especialment vulnerable. Ara, en plena pandèmia, les dades preliminars de l’estudi Impacte de la COVID-19 sobre la salut dels
professionals sanitaris, constaten que l’actual crisi sanitària no tan sols ha empitjorat considerablement la salut física i mental dels professionals sanitaris, sinó que
l’impacte ha estat tan gran que el col·lectiu se sent en aquests moments més cansat i menys preparat de cara a fer front a
una “segona onada” de la pandèmia. Així
ho afirmen fins al 42 % dels professionals,
que afronten amb més pessimisme els
propers mesos.
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Les dades preliminars d’aquest estudi
es basen en una enquesta que van respondre 1.648 metges i metgesses de Catalunya entre el juliol i l’agost passats. Més endavant, l’estudi s’ampliarà, amb la
col·laboració de l’Organització Mèdica
Col·legial (OMC) i de Mutual Mèdica, amb
dades d’altres professionals de la salut de
Catalunya i de metges i metgesses de la
resta de l’Estat.
L’esgotament que mostren els metges i
metgesses es fa també evident davant d’un
24 % que asseguren que en algun moment,
al llarg dels darrers mesos, s’han qüestionat
si seguien exercint la professió (el 22 % s’ho
han plantejat, mentre que el 2 % consideren
aquesta opció de manera més seriosa). No
obstant això, el gruix del col·lectiu manté
un ferm compromís amb la professió i amb
els pacients, tot i les dures experiències viscudes des de l’esclat de la pandèmia.
L’enquesta constata l’empitjorament
de la salut física i mental dels metges a partir de diversos indicadors: freqüència amb
la qual experimenten esgotament físic i
emocional, cefalees, mal d’estómac o mal

d’esquena; així com capacitat per fer front
als problemes, entre d’altres. Els valors
d’aquests indicadors es comparen en tres
moments diferents: abans de la pandèmia,
durant l’esclat de la primera onada (març i
abril) i durant l’estiu. Els pitjors valors s’obtenen en el període de març-abril, mentre
que a l’estiu, tot i experimentar una millora, no es recupera el nivell de partida anterior a la pandèmia.
L’estudi detecta que hi ha determinats
col·lectius que mostren pitjors indicadors
de salut, com ara, metges i metgesses que
treballen a l’atenció primària, aquells que
van treballar a UCI i serveis d’urgències i els
que van decidir autoconfinar-se durant els
mesos més durs de la pandèmia per protegir els seus familiars. Aquests grups també
mostren una recuperació més lenta que la
resta de companys.
Entre els professionals de l’atenció primària (25,7 % de la mostra), ha estat més
freqüent el plantejament d’abandonar la
professió: un 31,7 % ho han considerat en
algun moment, molt per sobre del 21,3 %
dels companys de l’àmbit hospitalari i del

En cas d’una segona onada d’igual
intensitat que la primera, se sent...

L’aparició de la COVID-19 li ha fet
plantejar-se deixar la professió?

27 %

2%

Més preparat
físicament i
emocionalment

Sí, la deixaré

22 %
Sí, però no
la deixaré

31 %
42 %
Menys preparat
físicament i
emocionalment

Igualment
preparat

76 %
No m’ho he
plantejat

COVID-19
Més informació:
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Amb quina freqüència experimenta(va)
esgotament físic a la feina?

Amb quina freqüència experimenta(va)
esgotament emocional a la feina?

Esgotament físic durant juliol-agost

Esgotament emocional durant juliol-agost

34,98 %
41,99 %

30,40 %
48,00 %

23,03 %
Esgotament físic abans de la COVID-19

21,60 %
Esgotament emocional abans de la COVID-19

18,88 %

18,60 %
49,64 %

31,47 %

54,40 %
26,90 %

Esgotament físic durant març-maig

Esgotament emocional durant març-maig

23,27 %
57,61 %

18,60 %
65,30 %

19,12 %
Mai / Poques vegades

16,60 %

Algunes vegades

22,2 % d’altres àmbits. També indiquen que
se senten menys preparats de cara a fer
front al que queda de pandèmia: el 48,4 %
dels metges i metgesses de primària així ho
afirmen, mentre que la mateixa sensació
és reportada pel 44,5 % dels professionals
d’hospitals i el 34,8 % d’altres àmbits.
Pel que fa als metges i metgesses que
van treballar a UCI i serveis d’urgències,
fins al 68 % van declarar, per exemple, que
en el moment més àlgid de la pandèmia
(març-abril) se sentien cansats sempre o
molt sovint (per sobre del 57,6 % de la
mostra total), un percentatge que abans
de la crisi era del 27,7 % (18,9 % a la mostra
total) i que encara es mantenia en el 47,4 %
al juliol-agost (42 % a la mostra total).
L’equip actua com a element protector
Un dels aspectes més positius que revela
aquest estudi és el paper dels equips com a
elements protectors de la salut i del benestar dels metges i metgesses. Els professio-

Amb molta freqüència / Sempre

nals que treballen en equips on es comparteixen objectius i on existeix un “sentiment
de pertinença” reporten millors indicadors
de salut física i emocional que la resta.
Aquests professionals s’enfronten a menys
conflictes ètics i menys estrès en la seva activitat diària, ja que les decisions i els problemes s’afronten de manera compartida.
Segons l’enquesta, fins a un 31,2 % dels
professionals que no compten amb el suport d’un “equip protector” afirmen que
s’enfronten a conflictes ètics amb freqüència, un percentatge que baixa fins al 24,5 %
entre els professionals que se senten integrats i recolzats per un equip.
Aquestes dades preliminars apunten
que les intervencions grupals adreçades a
equips assistencials, com les que està duent a terme la Fundació Galatea, poden ser
de gran utilitat, tant per reconduir situacions problemàtiques i per recuperar el
benestar dels professionals, com per fer
intervencions preventives.

Recomanacions
generals
Els resultats preliminars de l’estudi
Impacte de la COVID-19 sobre la salut
dels professionals sanitaris permeten
formular unes recomanacions generals
orientades a millorar la salut dels
professionals sanitaris, tot reduint
factors de risc i promovent l’activitat
preventiva. L’equip que ha dut a terme
l’estudi recorda que vetllar per la salut
física i mental dels professionals de la
salut i, en definitiva, “cuidar aquells que
ens cuiden”, és un element clau per
garantir una bona assistència al
ciutadà. Aquestes són les principals
recomanacions:
• Cal reformar l’actual sistema de salut
per tal de garantir la protecció de la
salut dels professionals i reduir al
màxim factors de risc afavorits pel
propi sistema. Seria convenient anar
cap a la suficiència de recursos
humans i econòmics, més autonomia
per als professionals i per als equips,
formació per a la gestió de l’estrès i
de la presa de decisions complexes,
etc.
• La salut dels professionals de la salut
ha de ser una prioritat de les
autoritats sanitàries, les quals han
d’oferir l’atenció adequada, tant a
nivell assistencial com de prevenció i
promoció de la salut.
• Cal promoure la formació dels
professionals per a la prevenció
(gestió de les emocions, de les
dificultats, etc.).
• És fonamental promoure i donar
suport als equips, així com facilitar el
seu funcionament saludable, ja que
són un dels principals elements
protectors que pot oferir el propi
sistema. 
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El Col·legi informa i promou la defensa i
protecció dels metges durant la pandèmia
LA DEFENSA DEL PROFESSIONAL
Mesures en matèria de recursos humans a Catalunya per fer front a la COVID- 19
La segona declaració d’estat d’alarma de 25
d’octubre de 2020 ha permès que les co
munitats autònomes, que són avui l’autoritat competent delegada, puguin imposar
“les prestacions personals obligatòries que
resultin imprescindibles en l’àmbit dels
seus sistemes sanitaris i sociosanitaris” per
respondre a l’emergència sanitària. En
aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya va dictar recentment la RESOLUCIÓ SLT/2734/2020. Resumim a continuació quins efectes té aquesta
Resolució en l’àmbit de la professió mèdica:
Professionals sanitaris en formació: Els
residents en darrer any de formació d’especialitat mèdica poden passar a prestar
serveis a les unitats en les quals calgui un
reforç de personal, si així ho determina la
direcció del centre al qual pertany la unitat
docent.
Professionals que van fer les proves
selectives de 2018/2019 i de 2019/2020 de
formació sanitària especialitzada: Havent
superat la puntuació mínima en l’exercici
però sense resultar adjudicataris de plaça,
poden ser contractats com si fossin residents per dotze mesos (prorrogables en
successius períodes de tres mesos) i en la
categoria professional i la retribució corresponents a resident de primer any de formació. Caldrà estar donat d’alta col·legial.
Professionals amb títol d’especialista
obtingut en estats no membres de la Unió
Europea: Poden ser contractats com a facultatius especialistes els professionals sanitaris en possessió de títols estrangers d’especialista que hagin estat obtinguts en
estats no membres de la Unió Europea, que
no hagin estat encara reconeguts pel Comi-
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tè d’Avaluació, i tinguin un informe-proposta condicionat i no s’hagi emès un informe-proposta negatiu d’avaluació de
l’expedient. La relació laboral podrà tenir
una duració de dotze mesos (prorrogables
per successius períodes de tres mesos) i
haurà de prendre la forma d’un contracte
temporal. El període de serveis prestats en
aquest règim serà computable a efectes del
reconeixement del títol d’especialista. Caldrà estar donat d’alta col·legial.
Reincorporació de professionals sanitaris en situació de jubilació: Els professionals mèdics jubilats menors de 70 anys
que acreditin no patir patologies de risc
enfront de la COVID-19 poden voluntàriament reincorporar-se al servei actiu, a
temps complet o parcial. La relació laboral
haurà de prendre la forma d’un contracte
temporal. Hauran d’accedir a fórmules preferiblement de treball a distància. En el cas
de prestació de serveis de forma presencial, s’haurà de prioritzar que presti serveis
de salut pública o als centres d’atenció primària per reduir la càrrega assistencial
d’aquest àmbit.
Metges recentment graduats: Els
metges recentment graduats que tinguin
interès a donar suport fent tasques assistencials en relació amb la COVID-19 hauran
de col·legiar-se.
Estudiants de grau: Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar
estudiants de grau que estiguin cursant el
seu darrer any de formació. La relació laboral haurà de prendre la forma d’un contracte temporal. La descripció del lloc de treball
constarà com a “Reforç COVID-19” i la categoria professional i la retribució seran les

equivalents a les d’un resident de primer
any. El contracte preveurà expressament
que les funcions a desenvolupar per l’estudiant siguin d’auxili sanitari sota la supervisió d’un professional sanitari. Els interessats
poden adreçar-se a covid@cemcat.cat.

Més informació:
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Com afecten als centres sanitaris i als professionals les noves mesures de salut
pública per fer front a la COVID-19
El 16 d’octubre de 2020, van entrar en vigor
a Catalunya noves mesures sanitàries per
fer front a la pandèmia de COVID-19. La Generalitat de Catalunya va establir restriccions per frenar el contagi comunitari que
són tant d’aplicació general, com específiques per a certs sectors.
Els centres sanitaris podran seguir
oferint els seus serveis sanitaris i sociosanitaris. També estan autoritzats els serveis de
restauració que estiguin integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, així com els destinats a les persones treballadores.
Tanmateix, els centres continuen obligats a implementar les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats
per evitar el contagi.
Els centres de treball, en general, han
de: prioritzar el teletreball; promoure la visita a distància, quan la visita presencial no
sigui imprescindible; establir horaris d’entrada i sortida esglaonats o flexibles, o similars, quan la presència del personal sigui

imprescindible; adaptar l’agenda i prendre
qualsevol altra mesura adient perquè a la
sala d’espera es mantingui la distància interpersonal mínima, tot procurant una ventilació constant; garantir el manteniment de
la distància de seguretat interpersonal mí
nima; fer servir equips de protecció adequats al nivell del risc; adoptar mesures de
neteja i desinfecció adequades; posar a disposició dels treballadors i dels pacients aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat verídica autoritzats,
per a la neteja de mans; vetllar per l’ús de la
mascareta en l’entorn laboral.

Més informació:

El CCMC rebutja les mesures aprovades
pel govern central que permeten
contractar com a especialistes metges
sense la titulació
Davant l’aprovació, per part del govern de
l’Estat, de mesures que permeten contractar com a especialistes metges sense la titulació corresponent per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, el
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va rebutjar aquestes mesures
que obren una nova porta a la precarietat.
El CCMC demana la retirada de Reial Decret-Llei 29/2020, de 29 de setembre i de
les mesures excepcionals que hi són contemplades, per tal com generen confusió a
les organitzacions sanitàries i als professionals.
El CCMC considera que qualsevol mesura dirigida a augmentar el nombre de
metges ha d’estar condicionada a l’increment de places de grau i de formació MIR i,
en segon terme, a una desburocratització
del sistema que faciliti la feina dels professionals.
Pel que fa a la norma aprovada, considera que és una decisió errònia atorgar, ni
que sigui de manera temporal, competències pròpies de metges especialistes a
metges que no han obtingut plaça MIR, tot
i haver aprovat l’examen.

Més informació:
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LA DEFENSA DEL PROFESSIONAL
Tornada a l’escola i COVID-19:
tramitació de baixes mèdiques dels
progenitors i justificació de les
absències escolars
Davant l’inici del curs escolar 2020-21 i de
les incerteses que plantejaven la situació
epidemiològica derivada de la pandèmia
de COVID-19 a Catalunya, el Consell de Col·
legis de Metges de Catalunya (CCMC) va
fer algunes consideracions pel que fa a les
situacions en què és procedent la tramitació d’una baixa mèdica i aquelles en què,
en no existir causa clínica, no estaria justificat i caldria que les administracions competents garantissin un altre tipus de prestació a pares i mares.
La tramitació d’una baixa mèdica (incapacitat temporal) és un acte mèdic que no
es pot reduir a un simple acte administratiu i que es justifica sempre per criteris clínics. Recórrer a la baixa mèdica per a qualsevol altre fi és desvirtuar i devaluar
quelcom que sempre ha de ser un acte
mèdic. Incrementa, a més, el volum de tasques burocràtiques.
Els progenitors de fills o filles que hagin
estat diagnosticats de COVID-19 són considerats contactes directes d’un cas positiu i,
per tant, han de fer quarantena, informar
la seva empresa i presentar la baixa mèdica pertinent. Si no hi ha un diagnòstic positiu, no hi ha justificació per a una baixa
mèdica. En aquest cas, la solució que necessiten pares i mares per tenir cura dels
seus fills i filles s’hauria de preveure i articular en un circuit de caràcter sociolaboral.

Document
complet:
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La infecció pel virus de la COVID-19 per part del personal sanitari torna a ser
considerada accident de treball, tal com havia reclamat el CCMC
La infecció pel virus de la COVID-19 va tornar a ser considerada una contingència
professional derivada d’accident de treball
quan afecta el personal sanitari. La mesura, va recollir la petició que, des del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) s’havia formulat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, a través d’una carta remesa el passat 17 de setembre.
El nou marc normatiu recupera la situació que havia quedat derogada el passat 10 de setembre i considera que, des de
la declaració de la pandèmia internacional per part de l’OMS (11 de març de 2020)
i fins que les autoritats sanitàries aixequin
totes les mesures de prevenció adopta-

des per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les prestacions de
Seguretat Social al personal sanitari que
hagi contret el virus SARS-CoV2 en l’exercici de la seva professió (i que ho acrediti
degudament) són derivades d’accident
de treball.
El CCMC seguirà insistint perquè la
consideració de la COVID-19 com a accident de treball s’inclogui a la categoria de
malaltia professional, cosa que permetrà
oferir una millor cobertura als professionals sanitaris quant a protecció i seguretat.
Els col·legiats que necessitin fer consultes
sobre aquest tema o resoldre’n dubtes, poden adreçar-se a protecciocovidcomb.cat

Ampliat el conveni per facilitar l’accés a proves diagnòstiques i serològiques de la
COVID-19
Prop de 500 metges i metgesses ja han accedit a les proves en unes condicions que
estaran vigents fins al 30 de juny de 2021.
El conveni subscrit entre els col·legis de
les professions sanitàries de metges, odontòlegs i farmacèutics amb els laboratoris
Synlab, Duran Bellido, Cerba i Echevarne
perquè els col·legiats que ho vulguin, així

com els seus empleats, puguin fer-se la
prova diagnòstica de la COVID-19(RT-PCR),
o bé una prova serològica de detecció
d’anticossos IgG en sang venosa, en unes
condicions econòmiques molt avantatjoses s’ha prorrogat dos mesos més i la seva
vigència s’amplia fins el 31 de desembre de
2020. 
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LA SALUT DEL METGE
Àgora Galatea, servei de Telesuport Psicològic i formacions online
La Fundació Galatea posa a disposició dels
professionals de la salut i de l’àmbit social
eines i recursos per fer front a les conseqüències de la COVID-19, com ara l’Àgora Galatea,
el Servei de Telesuport Psicològic o les noves
formacions online de gestió emocional.
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat i continua provocant situacions de molta pressió assistencial i emocional entre els
professionals de la salut. Per aquest motiu,
des de la Fundació Galatea s’ha posat en
marxa l’Àgora Galatea. Aquesta iniciativa,
molt diferent de l’oferta formativa i assistencial que s’ofereix habitualment, es configura com un espai virtual de participació

adreçat a tots els professionals de la salut.
Àgora Galatea és un lloc on poder parlar i
escoltar, compartir experiències, emocions i
reflexions amb l’objectiu d’ajudar a fer front
a la nova realitat amb una mirada oberta i
orientada cap a un concepte ampli i positiu
de salut. Les sessions es desenvolupen per
videoconferència i tenen una durada de 90
minuts.
La Fundació Galatea continua oferint, a
més, el servei de telesuport psicològic a
professionals de la salut i de l’àmbit social
en situació de patiment emocional causat
per la COVID19. Aquest compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

Cuida’t per seguir cuidant
La COVID-19 ha canviat les regles del joc i
comporta per als professionals inseguretat, desànim i patiment. Cal demanar ajut
si és necessari. En aquest sentit, el president del patronat de la Fundació Galatea,
Miquel Vilardell; el director assistencial de
la Clínica Galatea, Eugeni Bruguera; la vicesecretària del CoMB, Sònia Miravet i l’especialista en Medicina del Treball, Helena Basart, van fer recomanacions, mitjançant
vídeos, per cuidar-se i poder seguir cuidant i destacant que cal demanar ajuda,
tot recordant la importància del treball en
equip per tal de protegir la pròpia salut. 

Vídeos
complets:

PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL
Nous ajuts COVID19 del Programa de Protecció Social
Suport a la convalescència i rehabilitació malalts COVID-19: Ajuda adreçada als
col·legiats que estan de baixa per la malaltia. Consisteix en un paquet d’hores de
rehabilitació funcional o respiratòria que
es pot fer tant al centre de fisioteràpia
com a casa i servirà per ajudar a pal·liar les
possibles seqüeles que la situació hagi
pogut ocasionar.
Atenció familiars dependents que han
hagut de deixar la residència: Va dirigida
a aquells metges i familiars de primer
grau de consanguinitat que es trobin en
situació de gran dependència i que esta-

ven ingressats en residències de gent
gran o assistien a centres de dia i que, a
causa de la situació de pandèmia, s’han
hagut de quedar a casa. Consisteix a donar una cobertura assistencial a casa per
ajudar el cuidador familiar a fer-se càrrec
de la cura personal del seu familiar dependent.
També s’amplia temporalment la franja
d’edat fins als 12 anys (inclosos) del Servei
de Suport familiar que inclou servei de
cangur i de tasques de la llar, mantenint els
criteris d’accés establerts en aquest ajut,
atesa l’excepcionalitat del moment. 
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DEONTOLOGIA
I PRAXI
El CAC i el CoMB alerten sobre l’àmplia
difusió del discurs negacionista de la
COVID-19 a Internet
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) va alertar sobre l’àmplia difusió que
té a internet el discurs negacionista sobre
la COVID-19, malgrat les mesures de control establertes per les plataformes d’intercanvi de vídeos i per les xarxes socials. El
CAC va publicar un informe, amb la col·
laboració del CoMB, en què analitza 35 vídeos de YouTube, Facebook, Instagram i
Twitter, on els autors desenvolupen un discurs negacionista de la Covid-19.
El president del CAC, Roger Loppacher,
va considerar “especialment greu que encara es puguin trobar tan fàcilment continguts de desinformació sobre la COVID-19 i
que això pugui crear confusió i comprometre la salut de les persones”. El president
del Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB), Jaume Padrós, va alertar: “Una situació de por i amenaça com la que estem
vivint activa la necessitat de buscar informació entre la població. Això genera una
oportunitat per difondre i amplificar informacions poc contrastades i perilloses”. El
secretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky, va
afegir que “aquestes fake news contenen
contradiccions importants i es basen en
arguments arbitraris i en l’oportunisme
ideològic de diferents sectors”. 

Document
complet:
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MEDICINA PRIVADA
Plataforma per compartir còpies de
receptes privades en paper de
l’assistència medica privada
Aquesta plataforma, desenvolupada
pel Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya i el Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya, permet pujar fotos o documents en PDF
de receptes privades esteses en paper i compartir-les online.
Aquells metges que fan activitat
privada i estiguin fent tasca assis-

tencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no
presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema
podran accedir a copiarecepta.
ccmc.cat fent ús dels noms d’usuari i
contrasenya que cada un dels col·legis ha establert. 

COVID-19

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
16 empreses emprenedores presenten els seus projectes online
L’activitat de l’àrea d’Emprenedoria del
Col·legi ha continuat amb la promoció
d’actes com a punt de trobada entre emprenedors i inversors del sector sanitari
però, arran de la pandèmia, tots aquests
actes es fan online. El passat 4 de novembre es va celebrar el 27è Fòrum d’Inversió
Healthcare Barcelona coorganitzat pel
CoMB, Barcelona Activa – Ajuntament de
Barcelona, ESADE-BAN i Biocat. En aquest
edició, van presentar els seus projectes les
següents empreses emprenedores: Time is

Brain, Flomics, Ala Diagnostics, Newmanbrain, Altum Sequencing i Breaz.
També es va celebrar en format online
el Primer e-Health Investment Fòrum, un
nou punt de trobada entre start-ups de salut digital i inversors pre-seed, seed i series
A. Aquesta primera edició va estar centrada en projectes de telemedicina, amb iniciatives que ofereixen serveis de salut de
manera remota i que permeten monitoritzar, diagnosticar, tractar o comunicar-se
amb pacients mitjançant les noves tecno-

Es poden seguir els actes a:
www.youtube.com/COMBarcelona

logies. Van presentar els seus projectes
les següents empreses: Zensei, Wemby,
Room4Physio, Luci Health Solutions,
Hashiona, Happier You, LactApp Women Health, DyCare, Dinbeat i Derma2go. 

FORMACIÓ
L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) continua amb la seva activitat docent
Durant aquests darrers mesos de pandèmia l’IFMiL ha reforçat la seva activitat docent a distància. Entre els cursos que s’han
presentat aquest any, hi destaquen els següents:
• Màster en atenció inicial d’urgències
• Habilitats comunicacionals i

d’entrevista clínica a la consulta
• Claus per fer de ponent de
comunicacions científiques
• Exercir com a metge a Catalunya.
Què cal saber?
• Bases de Pediatria per a l’Atenció
Primària 

Més
informació:
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RECONEIXEMENTS

CULTURA

Els Col·legis de Metges de Catalunya, guardonats amb el ‘Premi Talent
d’Honor a la Solidaritat’ 2020

Concert en record
de les víctimes
de COVID-19

Els quatre col·legis de metges de Catalunya han estat guardonats amb el Premi
Talent d’Honor a la Solidaritat 2020, que
atorguen conjuntament la Welcome Talent Society i la Cambra de Comerç de
Barcelona. Aquest reconeixement s’ha
concedit “per la capacitat de treball, la
professionalitat i l’empatia de tots

aquells que treballen cada dia, amb vocació abnegada, en el sector de la salut”.
El Premi Talent d’Honor a la Solidaritat
d’enguany s’atorga ex aequo amb els
quatre col·legis d’infermeres i infermers
de Catalunya i reconeix la tasca dels
professionals sanitaris implicats en la
lluita contra la COVID-19.

El Parlament atorga la Medalla d’Honor en categoria d’or als professionals
del sistema de salut de Catalunya
La Mesa del Parlament de Catalunya va
atorgar per unanimitat la Medalla d’Honor del Parlament en la categoria d’or
als professionals del sistema de salut de
Catalunya. Amb aquesta distinció, el

Parlament vol reconèixer “la tasca extraordinària que les persones que treballen en el sistema de salut de Catalunya
han acomplert amb motiu de la pandèmia de la COVID-19”.

Medalles d’Honor de Barcelona als col·lectius que han lluitat directament
contra la pandèmia
El Plenari del Consell Municipal va atorgar les Medalles d’Honor de Barcelona
als col·lectius que han lluitat molt directament contra la pandèmia de la COVID-19. Van rebre la medalla el Col·legi
de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelo-

na, el Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya i el Gremi
d’Hotels de Barcelona. Van recollir la
medalla en representació de la Junta
del CoMB, Mireia Puig i Anna Olivé. 

Per veure el
concert:

L’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de
Lleida i l’Orquestra Ars Medica del CoMB
van recordar el setembre les víctimes de
COVID-19 a la Seu Vella de Lleida, en un concert d’homenatge en el qual van interpretar
un repertori que va reflectir els diferents
moments de la pandèmia, el record a les
víctimes i l’agraïment als professionals que
hi fan front.

Grup Med
El Grup Med reforça l’atenció pels
canals digital i telefònic
Les empreses del Grup Med continuen prioritzant la feina a distància i, amb aquesta
finalitat i per continuar assegurant una
atenció òptima, ha reforçat l’atenció per
telèfon i pels canals digitals. Així mateix,
han incorporat la videovisita per donar
resposta a qualsevol consulta.
L’assessorament es pot obtenir a Grup
Med Corporatiu al telèfon 93 567 88 88 o
bé a med@med.es

El sector assegurador va prorrogar el
pagament de prestacions als professionals
sanitaris afectats per la COVID-19

Fotògraf Roger March Alexandre.
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El sector assegurador, a través d’UNESPA, va
allargar la vigència de l’assegurança gratuïta de vida i el subsidi per hospitalització
destinat als professionals sanitaris afectats
per la COVID-19 fins al 31 de març. Es tracta
d’un fons solidari de 38 milions d’euros destinat als professionals sanitaris que han estat hospitalitzats i als familiars dels que han
mort a causa del coronavirus. 

La Junta informa

Aprovació dels comptes del 2019
i balanç de les mesures engegades
per fer front a la pandèmia

E

n l’Assemblea de Compromissaris
del mes d’octubre el president del
Col·legi, Jaume Padrós, va voler
deixar constància de com la
institució ha reaccionat a les
necessitats dels metges durant la
pandèmia fent referència especialment al
nou Programa de telesuport psicològic per a
professionals de la salut i de l’àmbit social,
engegat per la Fundació Galatea i amb el
suport de diferents institucions i del
Ministeri de Sanitat. Entre les accions que
s’han dut a terme en els darrers mesos va
destacar les següents:
• La implantació d’ajuts per mitigar
l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit
laboral i social dels professionals i les
seves famílies, així com altres mesures
per afectacions en l’àmbit personal del
propi col·legiat.
• Assessorament en la protecció de riscos i
de la salut laboral.
• Creació de la comissió avaluadora de la
situació de la pandèmia, constituïda per
experts de societats científiques de tots
els àmbits assistencials amb el propòsit
de fer arribar propostes a l’Administració.
• Campanya de donacions #elCoMBActua
en col·laboració amb la Fundació Àngel
Soler Daniel dirigida a particulars i
empreses per proveir de material de
protecció els professionals sanitaris,
adquirir tests de diagnòstic i
equipaments mèdics.

• Redacció del document COVID-19.
Lliçons apreses. Per una reforma del
sistema de salut de Catalunya del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) on s’han recollit reflexions al
voltant d’aquesta crisi per part de
professionals de diferents àmbits
assistencials i on també es formulen
propostes de canvi i la necessitat
d’accelerar el procés de transformació
del sistema sanitari. S’hi apel·la a un
pacte de totes les forces polítiques, el
qual hauria de ser una prioritat absoluta
a l’agenda política, i a la implicació dels
agents professionals.
Per acabar, el president ha volgut tenir un
record per tots els companys i companyes
que han estat en primera línia durant la
crisi sanitària i per tots els que han perdut
la vida i que, en paraules seves, són
“l’expressió dels millors valors de la
professió”.
Servei de telesuport psicològic per a
professionals de la salut i de l’àmbit
social
El director del PPS i de la Fundació
Galatea, Antoni Calvo, va exposar com la
Fundació Galatea, des de la seva
experiència, ha posat en marxa un servei
de suport psicològic gratuït atès per 52
psicòlegs experts en l’atenció de
professionals de la salut. Així mateix, va
destacar els resultats preliminars de
l’estudi sobre l’impacte de la pandèmia en
la salut física i emocional dels
professionals sanitaris dut a terme pel
CCMC, la Fundació Galatea i professores
de l’IESE i de l’IEB-UB.

Memòria de Secretària: balanç de les
principals accions del 2019
A continuació, el secretari de la Junta,
Gustavo Tolchinsky, va presentar, com és
habitual, la Memòria de Secretària del
2019, un recorregut per les accions que
donen resposta a cada una de les tres
funcions del Col·legi: vetllar per la bona
pràctica mèdica, defensar i representar la
professió i donar suport als col·legiats.
En aquesta ocasió, la Memòria es va dividir
en dues parts: una en un format
audiovisual per agilitzar la presentació de
tots els serveis i recursos de la institució i
l’altra, centrada en el control de l’exercici,
presentada pel secretari durant
l’assemblea.
Aprovació del balanç i la liquidació
pressupostària
I per finalitzar la sessió, el tresorer del
Col·legi, Lluís Esteve, va presentar el
balanç i la liquidació pressupostària del
2019. Aquests estats comptables foren
auditats de manera externa i en
aquesta assemblea van ser aprovats
favorablement. El pressupost s’ha executat
mantenint les prioritats de l’actual Junta
de Govern, en el seu marcat accent
social, solidari i professional amb el
manteniment de l’imprescindible rigor i
equilibri pressupostari. 
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Taula rodona

Àngels Escorsell, Cristina Paino i Beatriu Bayés.

Models i referents
de lideratge femení
en la professió

L

’objectiu d’aquesta taula de debat
és analitzar si hi ha inequitat en les
organitzacions sanitàries i abordar
les dificultats i característiques del
lideratge exercit per les dones. La
directora del Servei de Patologia Digestiva
de l’Hospital de Sant Pau i membre de la
Junta del CoMB, Àngels Escorsell, ha moderat el debat, en el qual han participat la
directora de l’Institut de Nefrologia de
l’Hospital Clínic, exdirectora assistencial
dels Hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i una de les implicades en l’estudi
d’equitat de l’ICS, Beatriu Bayés, i la metgessa de família de l’EAP Martorell Urbà i
referent dels programes de qualitat de
l’EAP, Cristina Paino.

Àngels Escorsell – Creieu que les dones tenim una manera diferent dels homes de
liderar?
Beatriu Bayés – Hi ha aspectes com la intuïció, la prudència, la capacitat de diàleg i
d’improvisació que estan més associats a
la dona i això fa que el lideratge femení es
basi més en les emocions i sigui més pro-

22

per. És una manera de liderar diferent i s’ha
de posar en valor. No parlaria de lideratge
femení, sinó de lideratge transformador:
d’equips, motivador i proactiu.
Cristina Paino – Hi estic d’acord, però al final
és una qüestió de personalitat i no tant de
gènere. Les persones que tenen un perfil de
líder tenen unes característiques comunes.
A. E.– L’entrada en el món de la medicina
és igual per a homes i dones, però arriba
un moment en què aquesta progressió
queda escapçada. Això és causat per la
societat o les dones també ens autolimitem i ens impedim progressar?
C. P.– A l’ICS i, en especial a l’atenció primària, la majoria d’equips directius estan formats per dones. Qui hi vol arribar, hi arriba.
Però sovint, per situacions personals, per la
cura de fills o de pares grans, prioritzem la
situació personal per davant de la professional. L’empresa ens ha de facilitar la conciliació. Els números assenyalen que les dones agafem més reduccions que els homes
perquè ens impliquem més en les situacions vitals familiars.

B. B.– Hi ha hagut càrrecs rellevants ocupats per dones, però molts cops som nosaltres mateixes les que, o bé no ens agrada i no estem interessades en el model de
lideratge que tenim, o bé prioritzem altres
coses. Hem de fer un pas endavant i apostar per aquests llocs de lideratge. En una
anàlisi de l’ICS, vam veure que hi havia
menys caps de servei dones, però també a
les convocatòries s’hi havien presentat
menys dones que homes. S’ha de treballar
des de recursos humans i des de les institucions perquè les dones tinguin interès per
aquests llocs de responsabilitat i perquè
lluitin per ocupar–los.
A. E.– A part dels aspectes relacionats
amb la conciliació, tenim pendent la visibilitat. Les dones tenim tendència a infravalorar–nos; en canvi, quan alguna
s’hi llança, ho sol fer bé. La presència de
dones en llocs de direcció pot potenciar
que cada vegada n’hi hagi més?

“M’agrada parlar de
lideratge transformador,
motivador, proactiu i
que ens implica a tots,
homes i dones”
Beatriu Bayés

Taula rodona

B. B. – Segur. M’agradaria fer una crida a la
societat, als mitjans de comunicació, a les
institucions: tothom ha de pensar en el lideratge femení. Hi ha molt de talent femení i,
a vegades, no el sabem posar sobre la taula.
C. P.– A l’atenció primària, quan entren
més dones en càrrecs de comandament
arrosseguen dones per a altres llocs, com
també en temes científics i de formació.
A. E.– S’estan formant correctament les
dones en lideratge? Necessitem eines específiques?
B. B. – Com més ben format estàs, més
eines tens i millor pots fer la teva feina. Si
parlem de lideratge en gestió, parlem
d’una professió i, evidentment t‘has de formar. En el lideratge hi ha dos aspectes: l’actitud i l’aptitud. L’aptitud s’ensenya i
s’aprèn i l’actitud depèn de cada persona.
Hi ha un lideratge associat a la coherència,
amb credibilitat, amb gratitud. Si utilitzes
molt bé aquests valors, és molt fàcil arribar
a aquest lideratge més transformador, basat en les emocions i en la proximitat.
A. E.– Se’ns està demanant que seguim
models de lideratge masculí?
B. B.– Cada cop se’ns valora i se’ns escolta
més. Abans, quan anaves amb un projecte
de lideratge diferent, la gent et mirava de
manera una mica estranya. Ara, tothom té
clar que ha de ser una cosa compartida
que no ho aconseguirem si no anem junts.
Per això, no m’agrada tant el terme lideratge femení com el de lideratge transformador, perquè és una cosa de tots.
C. P.– És una qüestió d’equip. Hi ha un líder,
però l’equip ha d’acompanyar i les accions
directives han de dirigir–se a estimular i potenciar els punts forts de l’equip i per tal de
poder treballar de la millor manera possible.
A. E.– Cal buscar lideratges diferents i òptims per a cadascuna de les àrees. Les
competències que ha de tenir una metgessa líder han de ser les mateixes que
un metge líder?
C. P.– Pel fet d’ocupar un càrrec de responsabilitat no et tornes automàticament líder, siguis metge o metgessa. Un líder ha de dirigir, ha d’impulsar i potenciar els punts forts,
ha d’escoltar totes les opinions de l’equip

“Pel fet d’ocupar un
càrrec no et tornes
líder. Un líder ha
d’escoltar, potenciar els
punts forts de l‘equip i
mantenir els lligams”
Cristina Paino

per a un bé comú i, sobretot, és important
que mantingui els lligams de l’equip.
A. E. – L’equitat és bona per a tothom. De
vegades, es té la falsa sensació que només les dones ens hem d’implicar en
l’equitat i que els homes hi sortiran perdent. S’hauria de mantenir un sistema de
quotes per millorar la integració de la
dona als llocs de comandament?
B. B.– No soc gaire partidària de les quotes,
tot i que hi ha qui sosté que és l’única manera de fer el primer pas per després mantenir–se. Hi ha molt de talent i molt lideratge femení ocult i l’hem de saber trobar. No
calen quotes, cal motivar les dones perquè
es presentin com a candidates i perquè entre tots modifiquem el model actual.
C. P.– No s’ha de fer servir el sistema de
quotes, és millor que la persona escollida
sigui la més preparada per competències
personals i no pel fet de ser home o dona.
A. E. – A Suècia es van aplicar quotes on un
mínim del 50 % dels llocs de comandament havien de ser ocupats per dones i es
va veure que les dones brillants hi accedien més, mentre que, sense quotes, les dones brillants quedaven fora i entraven homes no tant brillants. El nostre sistema és
la meritocràcia, però és manipulable?
C. P.– Hem d’intentar que sigui menys manipulable i el més objectiu possible. Però
no estic a favor de les quotes. Hem d’aconseguir brillar soles.
B. B.– Totalment d’acord. En un article de
premsa es deia que qui arribava a càrrecs
de comandament en política tenia molts
més problemes familiars i molts més divor-

cis. Creieu que això ens passa en el món
sanitari?
C. P. – Hi ha més dones que s’agafen reduccions, excedències... Ens costa moltes vegades delegar. És fonamental que ens ajudin en la conciliació. Les reduccions de
jornada no són reals, perquè acabes fent la
mateixa feina amb menys temps, menys
diners. Ens penalitzen i, a més, acaben repercutint en l’equip i per això no estan ben
vistes. I les excedències no computen en la
cotització. Això ha de canviar molt.
A. E.– Després de ser mares, a moltes dones se’ns suposa que no tindrem la mateixa capacitat de treball, de concentració i d’entrega. A un home no. Us heu
trobat amb situacions de mobbing en relació amb la maternitat?
B. B.– Vaig tenir un fill i no vaig patir mobbing ni pressió en aquell moment, però sí
que va ser un moment especialment dur.
Hem de saber que en un moment s’ha de
parar, tot i que l’entorn és molt competitiu.
Però també hem de ser capaços de repescar les dones que han tingut un fill.
C. P.– Jo he sigut mare fa dos anys i em sento molt recolzada per l’equip i per la direcció; en aquest sentit, tinc molta sort. Però
encara de vegades et trobes amb gent que
et pregunta: “I el teu fill?”, cosa que no es
pregunta als homes. Doncs el meu fill, bé.
Pots ser mare i una bona metgessa alhora.
A. E.– Els fills els tenim tant els homes
com les dones, però encara avui dia en
alguns llocs no es considera adient que
els pares agafin la baixa paternal. Esperem que cada vegada debats d’aquest tipus siguin més innecessaris perquè realment haguem arribat a l’equitat en la
nostra professió. 

Taula rodona completa a:
www.youtube.com/
COMBarcelona
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Dossier
Més informació:
www.comb.cat
resp_prof@comb.cat
Tel. 9 3 567 88 81
93 567 88 88

La pòlissa de Responsabilitat
Civil Professional del CCMC
Característiques i avantatges
La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP) del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) és un model de gestió únic al món que gaudeix d’un reconegut prestigi
tant en l’àmbit de l’RCP internacional, com en el món científic i l’acadèmic. Permet donar
resposta a les necessitats del col·lectiu mèdic garantint un assessorament i una defensa
personalitzats i una cobertura integral davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.
Les condicions/garanties de la pòlissa col·lectiva s’adapten a les necessitats dels col·legiats i a
l’evolució de la ciència mèdica.
COL·LECTIVA I VOLUNTÀRIA
Agrupa més de 26.000 assegurats, cosa que
permet una millor distribució del risc i la
capacitat d’assumir una elevada sinistralitat. Per
tant, facilita, a llarg termini, l’estabilitat en les
condicions de cobertura i en les primes.
Això també permet que no hi hagi expulsions
d’assegurats per elevada sinistralitat.

PRÒPIA
Assessora de manera individual i personalitzada
el facultatiu reclamat, des del moment en què
rep la reclamació, acompanyant-lo en tot el
procés fins al final.

ESTABILITAT EN LES PRIMES
Com que es tracta d’una pòlissa col·lectiva, per a
la tarificació no es té en compte la sinistralitat, de
manera que no es poden produir increments
unilaterals de prima per part de l’asseguradora.
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TRANSPARÈNCIA
en la contractació, amb adjudicació mitjançant
concurs públic.

DE COBERTURA INTEGRAL
Cobrint TOTES LES ESPECIALITATS I TOTS ELS
ACTES MÈDICS, a diferència de les pòlisses
contractades individualment, que només donen
cobertura quan l’acte mèdic que motiva la
reclamació és de l’especialitat que l’assegurat
hagués declarat en el moment de contractar
l’assegurança.

COBREIX TANT L’ACTIVITAT PÚBLICA
COM L’ACTIVITAT PRIVADA
Des del primer moment, sense cap tipus de
franquícia, a diferència de moltes de les pòlisses
més econòmiques que es poden trobar al
mercat, que només donen cobertura a l’activitat
pública en excés de la pòlissa del centre en el
qual treballi l’assegurat.

Dossier

GESTIONADA PEL SERVEI DE RESPONSABILITAT
PROFESSIONAL DEL CCMC
que actua per delegació de la companyia
asseguradora, garantint una atenció segons els
principis i valors del col·lectiu mèdic.
L’assessorament i el suport en tot el procés de la
gestió de les reclamacions, tant fundades com
infundades, és un element fonamental i
clarament diferenciador respecte a altres
propostes asseguradores.
Aquest model de gestió permet donar resposta
immediata i personalitzada al metge, tant en
l’àmbit jurídic com en l’àmbit pericial, i permet
minimitzar no sols l’impacte econòmic, sinó
també la possible afectació psicològica del
professional demandat a través de suport
especialitzat (“Programa de segona víctima”).
És una comissió formada per metges (i no la
companyia asseguradora) qui decideix en última
instància.

COBERTURA FINS A 1.000.000 €
per sinistre. El límit de contractació,
independentment de l’activitat, es pot ampliar
de manera opcional en 1.000.000 € mitjançant
l’adhesió a una pòlissa de segon tram.

PRESTACIÓ ECONÒMICA
per inhabilitació professional, en cas de
condemna penal, de fins a 3.800 €/mes per un
màxim de 30 mesos. Altres pòlisses que hi ha al
mercat ofereixen aquesta cobertura per un
període de temps més reduït.

COBREIX

SOS

les reclamacions derivades de la PRESTACIÓ DEL
DEURE DE SOCORS.

ASSESSORAMENT LEGAL I MÈDIC
per part de professionals especialitzats en temes
de praxi mèdica i amb despatx al CoMB, amb qui
els facultatius assegurats poden contactar
sempre que ho necessitin.

ÀMPLIA XARXA PERICIAL
amb els especialistes més destacats en cada
matèria.

RETROACTIVITAT IL·LIMITADA
Dona cobertura a qualsevol reclamació
presentada des del moment en què el metge
s’adhereix a la pòlissa, amb independència del
moment en què va tenir lloc el fet que ha motivat
la reclamació, sempre que no en tingués un
coneixement previ.

OFEREIX UN ANY EXTRA DE COBERTURA
una vegada l’assegurat es dona de baixa, període
superior al que normalment ofereixen altres
pòlisses.

EQUIP D’ESPECIALISTES
en la gestió de sinistres de RC mèdica.

COBERTURA EN EL MOMENT DE LA JUBILACIÓ
En cas de jubilació, l’assegurat pot continuar
gaudint de la cobertura per una prima molt
reduïda, opció que no donen les pòlisses
individuals estudiades.

D’ÀMBIT NACIONAL
Cobreix les reclamacions per actes mèdics
efectuats en qualsevol lloc dins del territori
espanyol. També permet, per a estades
temporals, l’extensió de la cobertura a tot el
món, excepte els EUA i el Canadà.

COBERTURA I SUPORT
per als hereus del metge assegurat.
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Activitat col·legial

Ajuda a professionals
asilats i migrants
L’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya, de la qual
forma part el Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB) i el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC), ha
signat un nou conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona per
ajudar professionals asilats i migrants
que viuen a la ciutat a inserir-se al mercat
laboral dins del seu àmbit d’activitat.
L’objectiu és facilitar-los el contacte amb
els diferents col·legis per tal de
facilitar-ne la incorporació a l’activitat
professional.
El primer conveni es va signar fa dos anys
i mig i ha tingut un resultat molt positiu.
Durant l’any 2018 es van atendre 23
professionals de diferents àmbits
(metges, advocats, enginyers,
arquitectes, psicòlegs, etc.) i durant el
2019 un total de 51. Les principals
consultes i serveis sol·licitats són
qüestions relacionades amb
l’homologació de títols, la formació i
l’accés al mercat laboral. A banda de
qüestions estrictament professionals, la
col·laboració amb els col·legis
professionals també posa en valor el
capital social, ja que una de les principals
pèrdues de les persones migrants i
refugiades és la xarxa social i el paper de
les entitats en l’acollida esdevé clau.

El dèficit crònic de
finançament de la
sanitat catalana
El Cercle de Salut va alertar que Catalunya
hauria d’afegir entorn de 5.000 milions d’euros
a la sanitat pública per equiparar la despesa a
la de països similars. També va assenyalar que
el dèficit crònic en el sistema sanitari català pot
donar lloc a una crisi aguda i va fer una crida a
les administracions a actuar urgentment
perquè el sistema sanitari no entri en una
situació crítica de molt difícil redreçament.
Aquestes són les principals conclusions de
l’estudi La malaltia de la sanitat catalana:
finançament i governança, editat pel Cercle de
Salut i elaborat pel catedràtic d’Economia de la
Universitat Pompeu Fabra i director del Centre
de Recerca en Economia de la Salut
(CRES-UPF), Guillem López-Casasnovas, i
l’investigador del CRES, Marc Casanova.
El Cercle de Salut, va presentar l’estudi en un
acte públic a l’Aula Magna de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, en la
qual va participar, Guillem Lopez-Casasnovas;
el director general de l’Hospital Clínic, Josep M.
Campistol; el president del Cercle de Salut,
Lluís Bohigas, i la vicepresidenta del Cercle de
Salut, Olga Pané. En la presentació de l’estudi
van col·laborar el Col·legi de Metges de
Barcelona, el Col·legi d’Economistes de
Catalunya i el Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona.

Més informació:
www.cercledesalut.cat
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Acord per la lluita
contra el càncer
Tot coincidint amb la celebració del Dia
Mundial Contra el Càncer, el Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB) i
l’Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC) van signar un acord de
col·laboració amb l’objectiu de treballar
conjuntament en la difusió i promoció
d’iniciatives adreçades a millorar i
avançar en el tractament, la prevenció i
la cura del càncer. Addicionalment,
ambdues institucions es comprometen
a impulsar accions conjuntes
relacionades amb la lluita contra
aquesta malaltia i per fomentar hàbits
de vida saludables.
Amb aquest acord, el CoMB i l’AECC
obren la porta a l’organització d’accions
formatives o jornades conjuntes, per
exemple a través de l’Institut de
Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i la
Fundació Galatea, per fomentar la salut
i prevenció entre els col·legiats i
col·legiades en situacions
oncològiques.

Activitat col·legial
Contingut complet
de l’acte de benvinguda MIR:
www.youtube.com/
COMBarcelona

Primera edició virtual de l’acte
de benvinguda als nous MIR
L’acte de benvinguda MIR 2020, s’ha celebrat per primera vegada de manera virtual, en format de webinar. Durant aquesta
edició es van emetre en streaming diversos
vídeos on es va presentar el Col·legi i els
seus serveis als nous residents, es va parlar
en primera persona de les experiències de
diversos metges i metgesses residents durant la pandèmia i es van donar consells
per afrontar de manera saludable aquesta
nova etapa. L’acte de benvinguda MIR, que
organitzen el Col·legi de Metges de Barcelona i la Secció de Metges MIR i Metges Joves del CoMB, es du a terme des de 2010.
La vicesecretària del CoMB, Sònia Miravet (1), va transmetre “l’emoció de donar
la benvinguda a tots els metges MIR” i
d’obrir-los les portes del Col·legi i va mostrar el seu agraïment als metges que ja han
començat a treballar en qüestions relacionades amb la COVID-19 abans d’incorporar-se a la seva residència, moltes vegades
com a voluntaris. Pel que fa als efectes de
la pandèmia en el funcionament del sistema MIR, Miravet en va destacar els canvis
organitzatius, els canvis en el rol de metge,
la manca de contacte físic (amb el pacient i
amb els companys) i les reivindicacions de
millores laborals i formatives. Tot i així, va

animar a “esprémer tant com pugueu
aquesta etapa intensa”.
El president de la Secció Col·legial de
Metges MIR i Metges Joves del CoMB, Oriol
Mirallas (2), va felicitar els metges per haver
superat les dificultats d’aconseguir plaça en
aquest any tan dur i va presentar-los la Secció, un “òrgan intern de participació on els
metges debaten, proposen i defensen aspectes de la problemàtica professional. Durant aquest any, “el projecte estrella” ha estat ajudar a “arribar a un consens amb les
reivindicacions dels residents de Catalunya
per negociar amb les organitzacions”.
Testimonis dels residents
El R1 de Medicina Familiar i Comunitària a
la unitat docent MFiC Catalunya Central,
Jordi Brescó (3) va ser el primer dels residents a parlar de la seva experiència durant la crisi sanitària de la COVID-19. Va estar treballant entre el març i el setembre a
l’Hospital d’Igualada i als CAP Santa Margarida de Montbui, Igualada Urbà i Vilanova del Camí. Com a resum de les seves vivències, Brescó va explicar que la part més
negativa va ser “donar males notícies”, i la
part positiva fou “aprendre a comunicar i
saber tranquil·litzar”.

Després van intervenir les R2 de Digestiu de l’Hospital de Bellvitge, Júlia Escuer i
Elisabet Maristany (4), que varen exposar
com el primer any de la residència és un
període marcat per la “corba de l’aprenentatge on es van integrant els coneixements”.
El segon any es van trobar amb la crisi de la
COVID-19 i una gran incertesa, a la qual es
“van anar adaptant”. Van ser ubicades a Urgències, on aprenien “molt els uns dels altres, del treball en equip i de les diferents
maneres d’enfocar l’atenció al pacient”.
A continuació, les R4 de Medicina Interna de l’Hospital Parc Taulí, Laia Mas i Alba
González (5), van admetre que, en un primer moment, van ser “molt poc conscients
del que ens venia a sobre”. El més complicat, van afegir, va ser “aprendre a treballar
amb la improvisació i amb la incertesa, perquè amb la COVID-19 no hi ha res controlat”,
però d’altra banda, “cal no oblidar les altres
patologies i el vessant humà dels malalts”.
Tot seguit es va projectar un vídeo amb
els serveis que el Col·legi i el grup d’empreses
del Grup Med ofereixen als metges residents.
Finalment, va intervenir el psicòleg i director
de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, qui va
fer una breu exposició sobre “Cuidar i cuidar-se també en temps de pandèmia. 
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Bona praxi
Desmuntant ‘fakes’ sobre vacunes

Document complet a:
www.comb.cat

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va
publicar un document que desmunta falsos mites que circulen
a Internet sobre les vacunes en el decurs de la roda de premsa
de presentació de l’informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) “El discurs antivacunes a Internet”.

Les vacunes contenen
substàncies tòxiques
Les vacunes són els fàrmacs sotmesos a més control per part de les
agències reguladores dels medicaments.
Les vacunes incloses al calendari de vacunacions de Catalunya són monodosi i no
contenen mercuri.

1

Les vacunes causen autisme
L’any 1998, Andrew Wakefield et al.
van publicar a la revista The Lancet
un article que associava la vacuna triple vírica (xarampió-rubèola-parotiditis) amb
l’autisme. Aquesta associació mai ha estat demostrada per cap estudi posterior; per contra,
totes les evidències científiques actuals permeten rebutjar aquesta associació.

2

Les vacunes desencadenen
malalties cròniques i al·lèrgies
No hi ha cap evidència científica
que demostri que una vacuna hagi
estat la causa o el desencadenant d’una
malaltia crònica. Tampoc hi ha cap evidència científica que demostri que les vacunes
provoquen o empitjoren malalties al·lèrgiques, com l’asma o l’èczema.

3

Els efectes adversos de les
vacunes sovint se silencien
La seguretat és un dels objectius
principals dels programes de vacunació. Totes les vacunes són sotmeses a
proves rigoroses al llarg de les diferents
fases dels assaigs clínics que han de superar per ser aprovades i segueixen sent avaluades regularment un cop comercialitzades (vigilància postcomercialització). Els
professionals sanitaris i la indústria farmacèutica tenen l’obligació de declarar les
sospites de reaccions adverses de les quals
tinguin coneixement. Els ciutadans també
poden declarar-les directament.

4

Les malalties per a les quals
ens vacunem són benignes
Les vacunes protegeixen de
malalties que poden ser greus, tenir
complicacions i seqüeles importants, o, fins
i tot, causar la mort. Les persones que no es
vacunen no només posen en perill la seva
salut, sinó que poden transmetre la malaltia
a altres persones vulnerables. A mesura
que les malalties que prevenen les vacunes
disminueixen i es tornen menys visibles, algunes persones poden tenir la falsa percepció que ja no és necessari vacunar-se.

6

7

La disminució de les malalties
infeccioses no es deu a les
vacunes, sinó a d’altres
millores
Amb la vacunació s’eviten més de 35.000
casos anuals de malalties que afectaven
els nens a Catalunya fa tan sols 30 anys. Si
s’analitza la incidència de moltes malalties infeccioses al llarg dels anys, no hi ha
cap dubte de l’impacte directe i significatiu que han tingut les vacunes.
Un altre argument que demostra clarament el benefici de les vacunes és l’augment de la incidència de malalties quan
disminueix la cobertura vacunal.

5

Darrere les recomanacions
vacunals, s’hi amaguen
interessos econòmics
Els professionals sanitaris s’han de regir pel
Codi Deontològic, segons el qual: “El deure
del metge és prestar atenció preferent a la
salut del pacient, atenció que en cap circumstància no serà interferida per motivacions religioses, ideològiques, polítiques,
econòmiques, de raça, sexe, nacionalitat,
condició social o personal del pacient, ni
pel temor d’un possible contagi del metge”.
La indústria farmacèutica s’ha de regir per
una llei de transparència i els nous medicaments han de ser avaluats per les agències
de regulació. No es pot relacionar benefici
econòmic amb mala praxi. 

>>>
Equip redactor del document:
Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron i membre de la Junta de Govern del CoMB;
Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria; Purificación Robles, coordinadora del Grup de Vacunes i Profilaxi de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC); Antoni Trilla, cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic i
membre de la Junta de Govern del CoMB; Luis Carlos Urbiztondo, cap del Servei de Medicina Preventiva de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (Departament de Salut).
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Informe Anual 2019
Accions i serveis del Col·legi
en una edició digital renovada

Més informació:
Informeanual.comb.cat

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
publica la 28a edició de l’Informe
Anual del CoMB corresponent al
2019, a on es fa el balanç anual de
les activitats del Col·legi i de les
empreses del Grup Med, que tenen com a
finalitat principal la defensa dels
professionals, tant del sector públic com
privat, i en benefici dels pacients i
ciutadans.
En l’edició digital de l’Informe Anual del
2019 s’ha fet una renovació important
amb la integració dinàmica dels gràfics i
dades exposades, accés als documents
complets als quals es fa referència i la
visualització dels vídeos i imatges dels
principals actes fets durant l’any.
Entre les moltíssimes iniciatives i accions,
es recorden especialment els actes de
celebració del 125è aniversari del CoMB.
Així mateix, es mostra com l’acció del
Col·legi ha seguit potenciant els eixos
prioritaris de la Junta de Govern: el suport
als metges i metgesses que més ho han
necessitat a través del Programa de
Protecció Social (PPS), del Programa
d’Atenció Integral al Metge Malalt
(PAIMM) i de la resta de serveis col·legials i
del Grup Med; el compromís amb el
control i la qualitat de l’exercici; la lluita
contra la precarietat laboral; l’aposta per
l’autonomia professional, etc.
També s’informa del procés
d’actualització del Codi de Deontologia
que es va iniciar durant el 2019, des del
Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC). Un altre dels aspectes
en el qual s’incideix és l’evolució
sociodemogràfica de la professió,

s’analitzen els factors que la determinen i
s’intenta aportar solucions als problemes
que se’n deriven, com per exemple el de
la manca de professionals en certes
especialitats.
Una de les accions col·legials de relleu
durant el 2019 va ser la producció de
documents centrats, sobretot, en
l’exercici, la deontologia o la salut pública.
Es van abordat temes com ara els riscos
per a la salut de l’oferta creixent del joc
d’aposta online, la lluita contra les fake
news en l’àmbit de la salut o el compromís
de la professió amb la detecció i
l’eliminació de la violència contra les
dones.

La millora constant dels serveis que el
CoMB vol oferir a tots els col·legiats queda
especialment exemplificada amb la
creació de l’Institut de Formació Mèdica i
Lideratge (IFMiL) i la remodelació de la
Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC).
En la part de l’Informe Anual sobre les
empreses del Col·legi, s’informa sobre el
Grup Med, el holding d’empreses del
Col·legi de Metges de Barcelona, i
s’ofereixen dades sobre totes les empreses
del Grup Med i la seva activitat durant el
2019. Amb aquestes accions el Grup Med
vol donar resposta a les necessitats dels
col·legiats i clients, en un procés de
millora continua de la qualitat. 
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A fons
ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

42.760

7.247

24.289

4.156

Total gestions

RESUM

Gestions presencials

16.926

XIFRES
2019

Persones ateses

1.836
Altes col·legiació
+ reingressos

35.646
COL·LEGIATS

18.721
Dones

685

Baixes col·legiació

Homes

47,5 %

RESPONSABILITAT CIVIL

Col·legiats assegurats

3.809
Consultes ateses

1.955

190

2.646

48

Persones ateses pel Programa
de Protecció Social

Nombre de seguiments del
Programa d’Atenció Integral al
Metge Malalt (PAIMM)

30

Primeres visites del PAIMM

salut del metge

2.254

Orientacions Professionals

577

Orientacions Jubilació

31

26.430
SERVEIS JURÍDICS

PROTECCIÓ SOCIAL I DE LA SALUT DEL METGE

Certificats col·legials i
legalitzacions

Autorització de consultes
mèdiques

16.925

52,5 %

Carnets col·legials /
Certificats digitals

A fons
PROGRAMA DE FORMACIÓ

1.391
Alumnes matriculats

SECCIONS COL·LEGIALS

14.212

32
Col·legiats inscrits

Seccions Col·legials

COMUNICACIÓ

1
4,7

2.284

14.279

Webs gestionats per Web Mèdic
Acreditat

Milió de visites al web

Milions de pàgines vistes

Seguidors a Twitter

82
79
215
MEDICINA PRIVADA

10.048
Descàrregues app

Aparicions del Col·legi en mitjans
de comunicació

375

66

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

Orientació professional per dedicar-se a
la medicina privada

Assessorament valoració actes mèdics

Assessorament activitat privada
(autònoms, contracte, etc.)

ACTIVITATS FORMATIVES

1.838

Activitats formatives acreditades pel
Servei de la Formació Mèdica Continuada

ORGANITZACIÓ D’ACTES

112
16

Actes professionals i col·legials

Sessions informatives als centres de
treball

49

Activitats culturals setmanals

BORSA DE TREBALL

1.431
3.472
Ofertes gestionades

Metges inscrits
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A fons
7 DE MARÇ

Comunicat del CoMB en
relació amb la resolució de
l’ACCO

PRINCIPALS
DOCUMENTS
I TREBALLS
PUBLICATS

23 DE GENER

4 D’ABRIL

Document de Posició del
CCMC “Els trastorns de
l’espectre autista i el seu
tractament”

Vídeo de la campanya del
CoMB #SalutSenseTrampes

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya alerta de l’engany que suposa
oferir el compost tòxic MMS per tractar els
trastorns de l’espectre autista i dels seus
riscos per a la salut.

El Col·legi de Metges de Barcelona
estrena un vídeo on metges, metgesses
i personalitats reconegudes dels àmbits
de la cultura, la comunicació i l’esport
recorden als ciutadans i ciutadanes que,
davant la gran quantitat d’informació sobre salut que hi
ha a Internet, és indispensable tenir precaució i aplicar
el sentit comú i l’esperit crític a l’hora de seleccionar
continguts.

30 DE GENER

25 D’ABRIL

Document de Posició del
CCMC “El joc d’aposta en
línia. Impacte en la salut d’un
fenomen emergent”

Comunicat del CCMC
“Protegits col·lectivament:
#LesVacunesFuncionen”

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya alerta de l’increment que està
experimentant el joc d’aposta en línia als
països del nostre entorn i de l’elevat risc
que això té per a la salut, especialment de
joves i adolescents.
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La Junta de Govern del Col·legi de Metges
de Barcelona manifesta el seu parer davant
una resolució sancionadora de l’Autoritat
Catalana de la Competència respecte de
l’activitat del CoMB en defensa dels metges
que presten els seus serveis al sector de l’assegurança
lliure.

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya recorda, amb motiu de la
Setmana Mundial de la Immunització, que
els metges i metgesses de Catalunya estan
compromesos per afrontar l’amenaça que
suposa la reticència a la vacunació per a la salut de tots i
seguiran treballant per tal que tothom pugui gaudir dels
beneficis que, per a la salut, suposen les vacunes.

A fons
15 DE MAIG

21 D’OCTUBRE

Conveni entre el CAC i els
Col·legis de Metges de
Catalunya per protegir la salut
dels ciutadans

Nota de la Comissió de
Deontologia del CCMC en
relació amb el respecte a
la confidencialitat de l’acte
mèdic

El CCMC i els quatre col·legis de metges
de Catalunya signen un conveni amb el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per
vetllar per la salut de la ciutadania i, en
particular, per combatre les fake news
relacionades amb la salut.

La Comissió de Deontologia del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya aclareix
que l’assistència facultativa a qualsevol
pacient ha de complir els principis de
confidencialitat i voluntarietat.

11 DE JUNY

25 DE NOVEMBRE

Nota del CCMC “La
responsabilitat de la
justificació de les absències
escolars. El paper principal
dels pares i residual dels
metges”

Nota del CoMB amb motiu
del Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya fa pública una nota sobre la
sobrecàrrega als centres d’atenció primària
a causa de la demanda de justificants
mèdics per acreditar davant del centre
educatiu el motiu de l’absència d’un menor.

El Col·legi de Metges de Barcelona reitera
el seu compromís en la lluita contra
la violència masclista, la prevenció, la
detecció i el suport a les dones que en són
víctimes.

24 DE JULIOL

4 DE DESEMBRE

Nota del CoMB en condemna
per la mort d’una metgessa a
Terrassa

Document del CCMC
“Desmuntant
sobre
vacunes”

El Col·legi de Metges de Barcelona
manifesta la seva consternació i condemna
davant de l’assassinat, succeït a Terrassa,
d’una metgessa a mans de la seva parella,
i denuncia la violència masclista que
amenaça les dones.

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya elabora un document amb
l’objectiu de desmuntar falsos mites que
circulen a internet sobre les vacunes.
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Històries de metges
Jordi Delàs, metge internista de l’Hospital Sagrat Cor
i impulsor de l’Hospital del Carrer:

“Nosaltres som una mala
solució. Però és millor que res”
L’any 2017, la parròquia de Santa Anna del
barri Gòtic de Barcelona va començar a
obrir les seves portes oferint menjar i un lloc
on descansar a tothom qui ho necessités.

Aviat es van adonar que entre totes les persones que freqüentaven aquest espai hi havia, a més, necessitats sanitàries. Feien falta
metges i professionals sanitaris i van trobar
un bon aliat a l’Hospital Sagrat Cor. Així va
néixer l’Hospital del Carrer, que quatre cops
l’any desembarca al claustre de l’església. En
aquest racó insòlit, un equip multidisciplinari de voluntaris visita totes les persones
que hi acudeixen. Majoritàriament són persones sense llar i darrerament també veuen
amb preocupació molts joves que maten el
temps als seus voltants. Jordi Delàs és un
dels precursors d’aquesta iniciativa. A més,
amb altres companys, manté un consultori
setmanal a Santa Anna per poder fer seguiment d’alguns dels pacients de l’Hospital
del Carrer. 

Anna de Pedro, metgessa de família a l’ABS Gaudí:

“Com a metge de família i per
la feina al celler, el que més
m’agrada és la comunicació”
Anna de Pedro no s’ha avorrit mai. Entre setmana vesteix bata blanca i exerceix com a
metgessa de família a l’ABS Gaudí, però els
dissabtes i diumenges sovint recorre el territori per presentar els vins que elabora la seva
família a Calonge, o bé és al celler donant-hi
un cop de mà. En la seva generació han confluït dues nissagues: els pagesos i vitivinicultors de Can Pereclara i els descendents del
doctor Pedro i Pons. Volia ser ballarina de
dansa clàssica i metgessa. Finalment, va escollir la Medicina i ara prepara el seu doctorat. L’art sempre ha estat present a la seva
vida. Fins i tot, ha fet tastos al món de la interpretació. És una metgessa alegre, compromesa i sempre disponible. 
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Enric Subirats, director mèdic
de l’estació de Masella:

“Si fas allò
que t’agrada,
no treballaràs
ni un sol dia
en tota la
teva vida”
La natura és el seu medi natural, Enric Subirats
ha dedicat la seva carrera professional a situar la
medicina d’alta muntanya a un lloc elevat: la
universitat i els manuals de referència. Dirigeix
la càtedra de Medicina i del Medi Natural i és
l’autor del llibre de referència Manual de Medicina de Muntanya i del Medi Natural, que posa evidència científica al tractament de patologies o
lesions com congelacions o hipotèrmies a la
muntanya. Amb 65 anys, s’ha jubilat de la direcció mèdica de l’Hospital Transfronterer de la
Cerdanya i, tot i que assegura que ha baixat el
ritme, encara està al capdavant de la càtedra de
Medicina de Muntanya de la Universitat de Girona, és el director mèdic de l’estació de Masella
i assessora esportistes d’alt rendiment, com Kilian Jornet i Emma Roca, per “aconseguir fites”
o, simplement, per fer que “s’ho passin més bé
mentre competeixen”. Subirats ha deixat fluir la
seva carrera amb naturalitat i modèstia i, finalment, l’ha portat allà on volia, a la muntanya. 

Històries de metges
Entrevistes
completes a:
blogcomb.cat

Eva Ferrer, metgessa del primer equip
de futbol femení del FC Barcelona:

“La meva consulta
són els camps
d’entrenament”
Té tantes consultes com camps de futbol
trepitja, Eva Ferrer és metgessa de l’esport i
té un especial interès per les qüestions que
afecten la salut de la dona. Metgessa del
primer equip de futbol femení del FC Barcelona i de futbol formatiu femení, tasca que
compagina amb l’assistència a la Unitat de
Medicina de l’Esport Clínic-Sant Joan de
Déu. Ferrer encara aquest repte amb passió

i dedicació. Sempre disponible per a les seves jugadores. Amb l’equip ha ampliat la
seva família i tots plegats celebren
l’embranzida del futbol femení i els bons resultats de l’equip principal. Per primera vegada a la història, el 18 de maig de 2019 a
Budapest, l’equip disputava un partit de finals de Champions. 

Daniel Roca, metge d’atenció
primària al CAP Drassanes:

“Ser pobre i
viure al carrer
és una variable
per morir
abans”

Lucía Porteiro, anestesiòloga a l’Àrea Materno-Infantil de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

“Volia posar el meu granet de
sorra per millorar com arriben
els nens a quiròfan”
Li encanta viatjar, explorar, la medicina i escriure. Ha barrejat totes aquestes passions i el
resultat són dos contes infantils, L’Aisha i els
salvavides i Preparats, llestos, a somiar, on
aquesta metgessa explica als nens com actuar si es troben davant d’una emergència de
salut i per què no han de tenir por quan entren a un quiròfan. Porteiro, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, ha creat un món
de fantasia al servei dels més petits. La seva
il·lusió és portar les maniobres de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) a les escoles i, per
això, vol convertir-se en instructora. Reivindica també una medicina més humana envers
els pacients, sense deixar de banda un tracte
més amable cap als professionals. 

Les paraules de Daniel Roca són directes,
clares i sense embuts, com les realitats que
veu cada dia. És metge d’atenció primària al
CAP Drassanes, al Raval de Barcelona, feina
que combina amb el Centre d’Atenció i Seguiment de Baluard, situat a pocs metres de
distància. Fa molts anys que col·labora amb
la Fundació Arrels, una entitat que treballa
amb persones sense llar perquè ningú no
dormi al carrer. Ha estat metge a la Barceloneta dels 90, al SEM i al CUAP de Sant Martí.
El 2008 va aconseguir la seva plaça a l’ICS i
va escollir el Raval. Parlem amb ell sobre
sensellarisme, salut i carrer i sobre la importància d’un habitatge per tenir garantida la
salut. 
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El CoMB als mitjans
ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’augment exponencial de casos durant l’anomenada “segona onada” del coronavirus ha tensat els centres d’atenció primària, i des del Col·legi de Metges s’han demanat més recursos i
personal per reforçar aquest àmbit assistencial.
En aquest mateix sentit, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) va emetre el 17 de
setembre la nota “Tornada a l’escola i COVID-19:
Tramitació de baixes mèdiques dels progenitors
i justificació de les absències escolars”, on reclamava alliberar els professionals de primària de
tasques administratives com les baixes mèdiques i els justificants d’absències escolars. Membres de la Junta de Govern del CoMB com el
president, Jaume Padrós; el vicepresident, Jaume Sellarès; la vicesecretària, Sònia Miravet, i la
vocal, Eulàlia Ruiz, han fet declaracions a televisions com TV3, Antena 3 i Betevé; emissores com
Catalunya Ràdio, RAC1, Onda Cero i COPE, agències com Europa Press; diaris com La Vanguardia,
Ara, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui i 20
minutos; mitjans especialitzats com DiarioMédico.com i SieteDíasMédicos.com, i mitjans electrònics com ElDiario.es, NacióDigital.cat, La República i TotBarcelona.cat, entre d’altres.

SALUT FÍSICA I EMOCIONAL DELS METGES

A l’octubre es van presentar en roda de
premsa els resultats preliminars d’un estudi sobre l’impacte de la pandèmia en
la salut dels professionals sanitaris que
duen a terme el CoMB, la Fundació Galatea i professores de l’IESE i de l’IEB-UB i
que mostra com els professionals sanitaris se senten més cansats i menys preparats de cara a fer front a una “segona
onada” de la pandèmia. Van recollir la
notícia, amb declaracions del director de
la Fundació Galatea, Antoni Calvo, i el
president del CoMB, Jaume Padrós, les
agències EFE, Europa Press i Agència Catalana de Notícies; les televisions TV3,
TVE, Telecinco, Antena 3, TVE, Betevé,
324 i Euskal Telebista; les emissores Catalunya Ràdio, RAC1 i COPE; els diaris Ara,
La Vanguardia, El Periódico de Catalunya,
El Punt Avui, El País, El Mundo, La Razón,

15 d’octubre, Versió RAC1.

9 d’octubre, El Punt Avui.

15 de novembre, El Periódico.
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Segre, La Mañana, Diari de Tarragona,
Diari de Girona i 20 Minutos; els mitjans
especialitzats RedacciónMédica.com, ActaSanitaria.com, ElMédicoInteractivo.com,
GacetaMédica.com, ConSalud.es i Eldiaridelasanitat.cat, i els mitjans electrònics
Eldiario.es, Nius.com, NacióDigital.cat, Vilaweb.cat, CrónicaGlobal.com, CatalunyaPress.cat, LaRepública.cat, ElNacional.
cat i ElMón.cat, entre d’altres.

8 d’octubre, Telenotícies migdia de TV3.

El CoMB als mitjans

PREVENCIÓ I LLUITA
CONTRA LA COVID-19

L’epidemiologia de la COVID-19 i els aspectes científics que l’envolten, com ara
les vies de contagi, la incidència hospitalària o el desenvolupament de diverses
vacunes en Fase III, ha estat tractada pels
especialistes en medicina preventiva i
salut pública i membres de la Junta de
Govern del CoMB, Antoni Trilla i Magda
Campins. Per la seva banda, el president
del CoMB, Jaume Padrós; el vicepresident, Jaume Sellarès; la vicepresidenta,
Elvira Bisbe, i la vocal, Iolanda Jordan,
han fet declaracions per valorar les diverses mesures de prevenció per evitar
els contagis. Han recollit notícies
d’aquests portaveus les agències EFE, Europa Press i Agència Catalana de Notícies;
les televisions TV3, TVE1, La Sexta, Telecinco, Cuatro i Betevé; 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 Punt Avui, El País, El Mundo, ABC i La Razón; les publicacions especialitzades DiarioMédico.com, RedacciónMédica.com i Eldiaridelasanitat.cat, i les
publicacions electròniques Eldiario.es,
ElNacional.cat, Vilaweb.cat, NacióDigital.
cat i Ccma.cat, entre d’altres.

COVID-19 COM A
ACCIDENT DE TREBALL

El CCMC va reclamar al juliol per carta
al Ministeri de Sanitat que no decaigués el reconeixement de considerar el
contagi per SARS-CoV-2 (virus causant
de la COVID-19) com a accident de treball entre el personal sanitari, fet que
finalment es va aconseguir al setembre.
Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB,
va fer declaracions sobre aquest fet a
TerrassaDigital.cat, i van aparèixer notícies també a mitjans com ElNacional.
cat, 20minutos.es, LaCiutat.cat i LaRepública.cat, entre d’altres.

INFORME DEL COMITÈ
D’EXPERTS

Al setembre, el Comitè d’Experts per a
la Transformació del Sistema Públic de
Salut de Catalunya, va lliurar al president de la Generalitat el seu informe 30
mesures per enfortir el sistema de salut,
que inclou una sèrie de propostes ben
valorades pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya. Van recollir la notícia els diaris Ara, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui i El País, i les publicacions electròniques LaVanguardia.com,
ABC.es, LaRepública.cat, ElEconomista.es
i ElMón.cat, entre d’altres.

NEGACIONISME I
PSEUDOTERÀPIES

5 de novembre,
“El matí “ de Catalunya Ràdio.

30 de setembre, TVE1.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
va alertar a l’octubre, amb el suport del
Col·legi de Metges de Barcelona, sobre
els riscos de l’àmplia difusió a Internet
del discurs negacionista de la COVID-19.
Així mateix, el CCMC insisteix a denunciar la promoció del compost MMS per
curar malalties com l’autisme o el coronavirus. Aquestes notícies han sortit
publicades als diaris La Vanguardia, El
Punt Avui, La Razón i Segre, i als mitjans
electrònics Eldiario.es, Ccma.cat, LaSexta.com, Vilaweb.cat, NacióDigital.cat,
CrónicaGlobal.com, LaRepública.cat i ElNacional.cat, entre d’altres.

JOC D’APOSTA EN LÍNIA

Al novembre, el CCMC va manifestar la
seva satisfacció davant les restriccions a la
publicitat del joc d’aposta en línia aprovades pel govern de l’Estat, que havien estat
reiteradament reclamades pel CCMC. La
notícia va sortir publicada a l’agència EFE,
i als mitjans electrònics LaVanguardia.
com i ABC.es.

PROPOSTA D’ESTRATÈGIA
DE VACUNACIÓ COVID-19
(GCMSC)

A finals de novembre, el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19, una plataforma independent de científics promoguda per
l’Institut de Salut Global de Barcelona i el
Col·legi de Metges de Barcelona i presidida per l’epidemiòloga, Silvia de Sanjosé,
va presentar un informe que proposava
una estratègia de vacunació contra la
COVID-19. Van recollir la notícia les televisions TV3, 324, La Xarxa i Betevé; les emissores RAC1, Catalunya Ràdio, Cadena SER i
Ràdio 4; les agències EFE, Europa Press i
Agència Catalana de Notícies; els diaris Ara,
El Periódico, La Razón, Diari de Tarragona,
Diari Més, Regió 7 i La Mañana; els mitjans
sanitaris RedacciónMédica.com, Eldiaridelasanitat.cat i IMMédicoHospitalario.es, i
els mitjans electrònics LaVanguardia.com,
Eldiario.es, ElPuntAvui.cat, ABC.es, LaRepública.cat, ElNacional.cat, CrónicaGlobal.
com, NacióDigital.cat, MetropoliAbierta.
com i LaCiutat.cat, entre d’altres. 

24 de novembre, Més 324.
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Cooperació
Entrevista a Sergio España,

director i coordinador de projectes sanitaris de l’ONG Ayuda Sri Lanka
i beca Bada 2019

L

’experiència en un viatge a l’Índia
va abocar Sergio España a interessar-se seriosament pel món de la
cooperació fins al punt de convertir-se avui dia en el motor de la seva
vida, tant en el vessant personal com professional. S’ha especialitzat en medicina
tropical i malalties infeccioses, fa recerca
clínica i ha treballat com a metge cooperant sobre el terreny a Nepal, Perú, Sri
Lanka i Grècia. És director i coordinador de
projectes sanitaris de l’ONG Ayuda Sri
Lanka i ha col·laborat amb Creu Roja en el
programa d’atenció domiciliària per a pacients amb VIH. L’any passat va aconseguir
una de les beques Dr. José Luis Bada en cooperació que atorga el CoMB, amb la qual
ha pogut aprofundir en el coneixement de
les malalties tropicals.
Quan vas decidir que et dedicaries a fer
cooperació?
El viatge a l’Índia va ser un canvi de perspectiva brutal, un abans i un després en la
meva visió del món, sobre com estem distribuïts i sobre tot allò que podem fer. També em va servir per adonar-me de com influeix la pobresa en la salut d’una població.
Com vas arribar a l’ONG Amics del
Nepal?
Estudiava Medicina a Màlaga i vaig venir a
fer un intercanvi Sèneca a l’Hospital Vall
d’Hebron. Va ser quan vaig contactar, per
primera vegada, amb una ONG, que va ser
“Amics del Nepal”. Vaig començar a col·laborar-hi des d’aquí fent tasques sanitàries i
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“Per fer cooperació és
necessari entendre el que està
vivint la persona que tens al
davant i saber posar-te en el
seu lloc”
socials. L’any 2014 vaig viatjar al Nepal i allà
vaig estar fent revisions mèdiques i tasques d’educació mèdica i de prevenció primària.
Mentrestant anaves enfocant la teva
formació cap a l’àmbit de les malalties
tropicals.
Vaig fer la residència en Medicina Familiar i
Comunitària perquè volia tenir una visió
global del pacient. A més, tot el que anava
fent anava molt lligat al món de la cooperació i de les malalties infeccioses. Durant
la residència, vaig fer una estada de tres
mesos a Lima, a l’Institut de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt.
Com la feina que vas desenvolupar a
Creu Roja?
Treballar amb pacients amb VIH m’ha permès sentir aquest apropament més humà
cap al pacient.
Creus que cal tenir alguna qualitat
especial per fer cooperació?
Cal saber posar-se en el lloc de l’altre i tenir
molta empatia. Si no pots entendre el què
està vivint la persona que tens al davant, és
molt complicat poder abordar el que li passa a ell i allò que passa al seu voltant.
Ara també ets director i coordinador
dels projectes sanitaris de l’ONG Ayuda
Sri Lanka; com vas unir-te al projecte?
Ayuda Sri Lanka la va fundar un surfista
després del tsunami de 2004 i llavors es va
convertir en un centre de referència on es

distribuïen aliments i es feien revisions mèdiques. L’any 2016 vaig anar al país amb
una companya de residència per veure
quines eren les necessitats mèdiques que
hi havia i la resposta va ser brutal. Vam treballar moltíssim i vam detectar que faltava
molta educació sanitària. A la tornada, després de quatre anys estem desenvolupant
projectes per a la comunitat de prevenció
primària i d’educació sanitària.
L’any 2019 vas aconseguir una beca
Bada que t’ha permès fer una estada
formativa de cinc mesos a Liverpool.
Què t’ha aportat l’experiència?
He fet un postgrau de Medicina Tropical i
Higiene a la Liverpool School of Tropical
Medicine. Estic molt content amb l’experiència perquè ha significat fer un pas endavant en el camí de la cooperació. He pogut
adquirir coneixements teòrics, que és una
base molt important per poder continuar
desenvolupant la pràctica a fora. A escala
personal, m’ha fet obrir l’horitzó i la ment
pel simple fet de conèixer altres persones
amb les mateixes inquietuds que jo. 

Entrevista
completa a:
blogcomb.cat
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L’activitat de les juntes comarcals en
temps de pandèmia
Davant la situació excepcional causada
per la pandèmia de COVID-19 i d’acord
amb les mesures de caire organitzatiu per
a la prevenció i el control de la infecció, el
Col·legi de Metges de Barcelona ha suspès
totes les celebracions que impliquessin
la concentració de professionals sanitaris.
Aquesta decisió ha afectat els Actes
de la Professió Mèdica que anualment
s’organitzen a totes les comarques.
Aquests actes tenen un caràcter
professional, però també lúdic i cultural, i
amb el temps han esdevingut un punt de
trobada per a tots els professionals de la
salut que viuen o treballen a les comarques.
En el marc d’aquestes celebracions
s’entreguen els Premis Acadèmics i
Guardons de Reconeixement convocats
per les juntes comarcals. En aquesta edició,
els lliuraments dels Premis que ja estaven
convocats s’han mantingut en format reduït,

complint totes les mesures de prevenció. Us
adjuntem el detall de guanyadors.
Premi Oleguer Miró d’Història de la
Medicina: Sara Fajula (1). Premi Dr. Plans
en l’àmbit de l’atenció primària (Vallès
Occidental): Desert. Premis Sanitat (Osona):
Categoria de treballs publicats: Francesc
Xavier Marín i equip (2); Categoria de treballs
inèdits: Joan Deniel i equip (3); Categoria
de treballs de recerca sobre el càncer: Ester
Fonserè i equip (4); Categoria de casos
clínics de la Borsa Formativa dels Residents:
Maria Baldà (5) i Ana Castro (6) (Ex aequo);
Categoria de treballs de recerca de la Borsa
Formativa dels Residents: Tamar Nerea Blanco
(7). Premis Dr. Joan Antoni Grífols (Garraf):
Treballs d’àmbit hospitalari: Alfons Moral i
equip (8); Accèssit treballs d’àmbit hospitalari:
Alejandro Fernández (9); Accèssit treballs
d’àmbit hospitalari: Anna Nogués i equip (10);
Treballs d’àmbit de l’atenció primària: Ana
Blanco i equip (11) i Malva Soledad Cuevas i
equip (12) (Ex aequo).

Els Premis dels Actes de la Professió
Mèdica de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages,
el Baix Llobregat, el Berguedà, el Maresme
i el Vallès Oriental han estat suspesos fins a
la convocatòria de l’any 2021.
Durant aquests darrers mesos, la Junta
de Govern també ha estat propera
a les comarques amb l’objectiu de
conèixer de primera mà la situació dels
professionals i l’evolució de la COVID-19
al territori. Des de l’inici de la pandèmia
i de forma periòdica, ha mantingut
reunions telemàtiques amb els presidents
comarcals (13).
Per la seva banda, els presidents
comarcals (14, 15 i 16) han enregistrat
uns vídeos corporatius en agraïment
als companys i companyes pel gran
esforç dut a terme en els darrers mesos
i recordant-los que, en aquests moment
de dificultat i com sempre, tenen tot el
suport del CoMB. 
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Seccions col·legials
Aquesta edició
compta amb la
col.laboració de les
Seccions col.legials:

Metges de
Sexologia

Metges
e-Salut

Metges
Sèniors

Manel
Honrado,
president

Mireia
Sans,
presidenta

Jaume
Casanovas,
tresorer

El vet a l’educació sexual Salut digital en
integral
modalitat online
Comunicat de la Federació Espanyola de
Societats de Sexologia davant els últims
esdeveniments de vet a l’educació sexual
integral:
L’educació per a la salut sexual és un
dret emparat per l’OMS, l’UNESCO i WAS
(Associació Mundial per a la salut Sexual)
el 2014 (Declaració de drets sexuals). Totes
les persones han de tenir accés a una informació precisa i comprensible relacionada
amb la sexualitat, la salut sexual i els drets
sexuals. Aquesta informació no pot ser
censurada o retinguda arbitràriament ni
manipulada. Ha de ser apropiada a l’edat,
científicament correcta, culturalment
competent i basada en els drets humans i
la igualtat de gènere. La coeducació no és
adoctrinament, sinó que permet el respecte a les diferències, ha de ser una educació
obligatòria i els poders públics han de protegir-la i promocionar-la (Text íntegre a
www.fess.org.es).

La Secció de Metges eSalut, conscient del
moment que estem vivint, ha participat en
l’elaboració d’un itinerari autoformatiu de
salut digital en modalitat online. Aquest
consta de 18 hores repartides en 4 cursos
de 4 hores cadascun (E-professional de la
salut: ser i estar en l’entorn digital / Eines digitals per a les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online /
Eines digitals per a la presa de decisions:
aplicacions mòbils, telemonitorització i
maletí digital / Sistemes de suport al diagnòstic i tractament).
Així mateix, diferents membres hem
participat en diversos webinars vinculats al
foment de les noves tecnologies, fonamentalment, la telemedicina. En destaquem un d’organitzat pel CoMB: Telemedicina. Noves formes d’exercir la medicina en
temps de coronavirus (https://youtu.be/1BVSO41kzQ).
Esperem que us siguin d’utilitat!

L’Agenda Cultural
La Secció Sènior gestiona l’Agenda Cultural del Col·legi. Li dediquem el 90 % del
nostre esforç i n’estem satisfets. Les activitats se celebren a la sala d’actes cada dimarts i un dimecres al mes. Des del mes de
març, estem aturats per la pandèmia, però
durant el primer mes d’enguany vam fer
interessants conferències sobre temes diversos, com “Antonius Musa: el metge que
va guarir l’emperador August a Tarragona”
o bé “Leonardo da Vinci: la fortuna de ser
bastard a Florència”, l’exquisit concert
“Clara i Pauline: una vetllada a l’entorn poètic i musical de Clara Schumann i Pauline
Viardot” amb l’estimable col·laboració de
l’ESMUC i, en el dimarts de cine, l’enyorada
pel·lícula El honrado gremio del robo de Cliff
Owen, interpretada per Peter Sellers.
L’agenda, que a partir d’ara s’editarà en línia, així com tots els actes, està a disposició
de tots els col·legiats a: www.comb.cat/
cat/cultura_lleure/agenda

Agenda cultural darrer trimestre de 2020.
Telemedicina. Noves formes d’exercir la medicina en temps de coronavirus.
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Seccions col·legials
Metges de
Sinologia i
Patologia
Mamària

Metges MIR i
Metges Joves

Òscar
Aparicio,
vocal

Oriol Mirallas
Viñas,
president

Es constitueix
l’Associació Catalana
de Sinologia i Patologia
Mamària
El proppassat setembre es va celebrar la
primera sessió clínica en format webinar
de la Secció, presentant un protocol innovador i d’èxit que permet fer la cirurgia oncològica complexa de mama (mastectomia o limfadenectomia axil·lar) de forma
ambulatòria.
D’altra banda, anunciem la constitució
oficial de l’Associació Catalana de Sinologia i Patologia Mamària, ara ja inscrita al
Registre d’Associacions de la Generalitat.
Aquesta associació representa l’extensió
de la Secció Col·legial de Sinologia a d’altres col·lectius sanitaris relacionats amb la
sinologia i a la resta de territoris i n’amplia
les finalitats, com manifesten els objectius
detallats als seus estatuts: promoció de la
sinologia; donar suport a la investigació i la
docència; coordinar activitats científiques;
col·laborar amb altres entitats amb objectius relacionats i promoure la creació i el
reconeixement per part dels organismes
oficials d’una àrea de capacitació específica. Així mateix, la Secció vol agrair públicament tot el suport ofert pel CoMB facilitant-ne la creació.

L’activitat de la secció en format virtual
Benvolgudes companyes i companys, a la
Secció Metges MIR i Metges Joves volem
fer un resum d’aquest primer any des de
la renovació de la junta. En primer lloc,
volem agrair als doctors Garralda i Codina
les xerrades brillants sobre com fer un fellowship als Estats Units i el Canadà, facilitant els passos necessaris als nostres col·
legiats MIR. Agrair també als metges MIR
que vàreu compartir les vostres experiències amb els futurs MIR durant la Jornada
d’Orientació en format virtual, que va ser
un èxit: 340 participants i 39 webinars en
15 dies! L’Acte de Benvinguda dels nous
MIR no va poder ser presencial ni acompanyat de la festa a la seu del COMB, com
es feia habitualment, però vam tenir una
participació de més de 70 residents i vam
comptar amb l’expertise del psicòleg Toni

Calvo, que ens va donar consells sobre
com cuidar-nos. Li volem donar les gràcies per la seva participació. També volem
agrair a tot l’staff del CoMB, perquè sense
ells tampoc serien possibles tots els nostres esdeveniments. Us volem recordar
que tenim documents interessants per
llegir abans de començar i durant la residència a “mir.comb.cat”. Fem especial èmfasi en la participació de la Secció en el
reconeixement de la professió mèdica i la
participació activa en els escrits i reivindicacions dels metges MIR davant l’Administració per tal de millorar la nostra formació i les condicions de treball dels
metges. Per últim volem enviar un missatge a tots els metges MIR que vulguin participar amb nosaltres: teniu les portes
obertes. 

Francesc Bas-Cutrina i Oriol Mirallas en la Jornada d’Orientació als futurs MIR.
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Obituaris complets a:
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La Junta de Govern del CoMB va
recordar els companys i companyes
morts (2019-2020)
A causa de les restriccions derivades de l’actual
pandèmia de COVID-19, aquest any no s’ha
pogut celebrar a la seu del Col·legi el tradicional
acte en memòria dels companys i companyes
que han mort durant el darrer any.
No obstant això, la Junta de Govern del CoMB
demana tenir-los presents i recordar-los en la
seva absència. Així mateix, vol fer arribar el seu
escalf als familiars i amics dels difunts,
especialment en aquestes circumstàncies
difícils.
La Junta vol tenir un record especial i expressar
tot l’afecte i consideració per aquells companys
i companyes que han mort per la COVID-19
mentre desenvolupaven la seva activitat
assistencial.

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les
teves coses parlem, i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

42

Amadeu Betriu Gibert
(1941-2020)

Cristina Corbella Sala
(1966-2020)

El 30 de juliol va morir el doctor
Amadeu Betriu com a conseqüència
d’una malaltia neoplàsica que va
suportar amb estoïcisme i dignitat. Va
ser durant 40 anys una peça clau del
servei de Cardiologia de l’Hospital
Clínic. Estudiant brillant, va ser intern
de la Clínica Mèdica C del professor
Gibert Queraltó. Allí se li desvetlla la
vocació per la cardiologia i, el 1965,
marxa a l’estranger per adquirir una
formació de primer nivell.
Quan l’Hospital Clínic es reestructura
com un hospital organitzat per serveis
d’especialitat, el cap del nou servei de
Cardiologia, doctor Paco Navarro, el
reclama per integrar-se com a
responsable de la Secció
d’Hemodinàmica. Com a responsable de
la Unitat Coronària, contribuirà a
l’expansió del Servei de Cardiologia, que
es convertirà en un dels millors del país.
Entre les seves publicacions destaca la
que fa referència als elements
pronòstics de l’infart agut de miocardi,
que ha representat un punt d’inflexió
en el tractament modern d’aquesta
malaltia. Va ser professor titular de
medicina per la Universitat de
Barcelona i, després de la seva
jubilació, professor emèrit.
Home d’aspecte sempre impecable,
de tracte amistós i conversador
amable, es mostrava en tot moment
interessat pel país, per la seva política i
pel seu Barça. Els seus amics i els seus
malalts l’enyoraran.

Nascuda a Barcelona, va fer la
residència de l’especialitat de
radiodiagnòstic a l’Hospital Mútua de
Terrassa i va ser metge adjunta al
Servei de Radiodiagnòstic a l’Hospital
Mútua de Terrassa i als CAP de Sant
Cugat i de Rubí (1996-2011).
Posteriorment va desenvolupar la
seva tasca com a adjunta amb la
subespecialització en cap i coll,
neuroradiologia, patologia vascular,
cerebral i raquis a l’Hospital Mútua de
Terrassa de 2011 a 2018. Es va
convertir en experta en aquesta
esfera.
Excel·lent professional, estimada i
admirada per tots els seus companys,
que sempre buscaven en ella la seva
experta opinió, que mai negava.
Durant molts anys va ser tutora de
residents, als quals va dedicar un gran
esforç.
Treballadora, lluitadora amb
manifesta iniciativa i empenta. La
seva passió per la medicina, la
radiologia i, sobretot, la
neuroradiologia va ser lloable. El seu
caràcter lluitador es va fer de nou
evident des del principi del
diagnòstic de la seva malaltia, l’ELA.
Va ser un exemple admirable fins a
l’últim dia. Ara desitgem que la terra li
sigui lleu. Viurà per sempre en la
nostra memòria.
Hem estat molt afortunats. Gràcies,
Cristina, per tant!

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

Dels teus companys i amics del Servei
de Diagnòstic per la Imatge de
l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa

Obituaris

Eusebi Sala Planell
(1923-2020)

Rafael Molina Porto
(1955-2020)

Jaume Bergadà i Sitjà
(1941-2020)

El doctor Eusebi Sala Planell va néixer
a Callús l’any 1922 i ha mort a
Barcelona el juny de 2020.
Va fer els seus primers passos en
l’Angiologia a la Clínica Corachan de la
mà del doctor Antoni Rodríguez Arias
i, juntament amb ell i els doctors R. C.
de Sobregrau i J. M. Capdevila, cal
considerar-lo un referent de
l’especialitat.
Posteriorment, va treballar a l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona, amb el doctor Pi Figueras i,
l’any 1973, l’hospital va crear el Servei
d’Angiologia, del qual ell va ser el
primer cap i càrrec que va ocupar fins
l’any 1989. En aquest període, va
formar 22 metges i metgesses, molts
dels quals, han dirigit serveis al llarg
del país.
Als anys setanta, el Servei de Sant Pau
es va significar per ser dels primers del
país que va fer cursos de l’especialitat,
amb sessions televisades i per ser
també pioner en el desenvolupament
de les tècniques diagnòstiques i de
cirurgia arterial directa.
En el vessant institucional, el doctor
Sala Planell va ser president de la
Societat Catalana d’Angiologia
(1974-1978) i vicepresident de la
Societat Espanyola d’Angiologia, en la
junta directiva que l’any 1982 va
tramitar i va aconseguir la
denominació definitiva de
l’especialitat com a Angiologia i
Cirurgia Vascular.

El passat 26 de juliol ens va deixar el
doctor Rafael Molina Porto. El “Rafa” va
acabar l’especialitat d’Anàlisis
Clíniques el 1983 a l’Hospital Clínic. Va
ser professor assistent al Departament
d’Oncologia del Health Science Center
a San Antonio, Texas (1989); professor
assistent de Bioquímica i Biologia
Molecular de la Facultat de Medicina
de la UB; president del grup de
Marcadors Tumorals de la Societat
Espanyola de Química Clínica;
president de la ISOBM (International
Society of Oncology and Biomarkers), i
des del 2010 director i membre
fundador de l’European Group on
Tumor Markers (EGTM).
Per als facultatius del Clínic era, molt
més que això. Va ser president tant del
Comitè de Delegats Mèdics (CDM)
com de l’Associació Professional del
CDM (APCDM) en èpoques de
retallades i reajustaments. Era un
mestre i referent en la negociació
col·lectiva. Fervent defensor de la
capacitat de lideratge i governança
dels metges i creia que aquestes eines
repercuteixen en la millora de la
sanitat.
Gràcies als seus fills, es va convertir en
un apassionat del futbol Base.
Quan el Rafa “t’adoptava”, sabies que
tenies una magnífica persona al teu
costat, altruista i desinteressada, que
hi seria sempre que el necessitessis.
Descansa en pau Rafa, et trobarem a
faltar.

Josep Marinel·lo Roura,
excap del Servei Angiología i Cirurgia
Vascular. Hospital de Mataró, CSdM

Àngels Escorsell,
vocal de la Junta de Govern del CoMB

El doctor Jaume Bergadà i Sitjà ens va
deixar el 29 d’octubre de 2020. Ens vam
conèixer ja fa gairebé cinquanta anys en
coincidir tots dos a l’Hospital Vall
d’Hebron. Era un metge sensat, de seny, i
simpàtic, molt amant de la broma. Era un
entusiasta de la seva professió i un
lluitador a l’hora d’aconseguir que les
coses als hospitals canviessin i
funcionessin millor. Tenia una autèntica
vocació pública; junts ens vam presentar
a les primeres eleccions sindicals a l’Estat.
Volíem canviar les coses, però sobretot
lluitant dins del Col·legi de Metges per fer
possible la creació del Servei Català de la
Salut. A començaments dels vuitanta va
formar part de la Junta del Col·legi de
Metges de Barcelona que va presidir en
Ramon Trias i Rubiès. I, finalment, el vaig
convèncer per venir a col·laborar a la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya com a responsable d’hospitals
a l’Institut Català de la Salut (ICS), ajudant
a crear la Xarxa d’Hospitals d’Utilització
Pública (XHUP). Va ser després
subdirector de Serveis Sanitaris. Les
opinions de Jaume Bergadà van ser molt
importants per a la planificació
hospitalària de Catalunya i per fer efectiu
el Pla de Salut com a eina de gestió del
sistema.
Era un professional que generava al seu
voltant amistat i, al mateix temps, era
també un home tossut, que tenia molt
clar el que volia.
Gràcies, Jaume, per la tasca que has fet
durant tots aquests anys per la sanitat
catalana.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera,
exconseller de Sanitat
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Crida per al projecte de
conservació d’Orles
La Unitat d’Estudis Acadèmics del CoMB ha iniciat un
projecte de conservació de còpies fotogràfiques de totes
les orles de les diferents promocions de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona. La primera de la
qual en tenim constància és de 1862. La finalitat és tenir la
fotografia de totes les orles en general i també la còpia
individualitzada de cada metge i metgessa de les diferents
promocions, per tenir un registre iconogràfic de tots els
llicenciats a la Universitat de Barcelona, des del segle XIX. El
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya disposa
d’unes setanta orles rebudes en donació pels metges o
familiars de metges. Però, malauradament, encara en falta
un nombre molt elevat per completar el projecte.
Aquesta nota és una crida per als metges que tinguin a
casa o al seu despatx una orla, ja sigui la seva o la d’algun
familiar, dels següents anys 1863, 1867, 1872, 1874, 1876,
1878, 1882, 1884, 1885, 1888, de 1890 a 1892, 1894, 1897,
1908, 1920, 1924, 1926, 1934, 1939, 1942, 1945, 1949, 1951,
1953, 1957, de 1959 a 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, de
1973 a 1978, 1980 i de 1982 al 2019. Estaríem summament
agraïts si ens permetessin retratar-les. Des de la Unitat
farien el tràmit de recollida i retorn en les condicions
adequades. En el cas que no fos possible el desplaçament
de l’orla, es podria acordar una visita per fer-ne la
reproducció.
Si tenen una orla i volen col·laborar en el projecte es
poden posar en contacte amb Sara Fajula, per correu
electrònic, sfajula@comb.cat, o al telèfon 935678888
(ext. 1269) a fi de concretar com i quan es pot fer el tràmit.

Més informació:
cultura.comb.cat

Ars Medica,
l’orquestra dels
metges, celebra 30
anys de trajectòria
L’orquestra Ars Medica del CoMB
va celebrar 30 anys de trajectòria.
En el marc d’aquesta celebració,
l’orquestra del metges va passar a
transformar-se en l’orquestra Ars
Medica del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya perquè s’hi
puguin integrar tots el metges de
Catalunya amb vocació musical.
L’orquestra la presideix Santiago
Rosales i la dirigeix Alfons Reverté
Casas. Segons el director d’Ars
Medica, “aquest és un col·lectiu
amb ganes de fer música, una
manera de cultivar-se ells mateixos
i els altres i de desenvolupar una
faceta molt diferent del que fan
normalment”.
Televisió de Catalunya els va
dedicar un reportatge on queden
paleses la dedicació i estima a les
dues vocacions: la medicina i la
música. Des de fa més de trenta
anys, l’orquestra dona sortida a la
gran afició musical que hi ha entre
el personal sanitari.

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

Reportatge
complet a:
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Les activitats
culturals col·legials
online
Les activitats de l’Agenda Cultural
del darrer trimestre de l’any s’han
programat per fer-les
telemàticament a través de
l’aplicació ZOOM. La Secció de
Metges Sèniors i l’Àrea Sociocultural
del CoMB han dissenyat un
programa de concerts, conferències
i sessions de cinema d’un abast tan
important com les activitats que es
feien presencials. De totes aquestes
activitats, cal destacar el concert,
celebrat el 6 d’octubre, en
homenatge i record als companys
morts pel coronavirus.
També cal destacar la diversitat
de conferències que tracten
aspectes molt variats: “Lideratge,
talent i meditació: la tecnologia de
transformació del segle xxi”, “La
revista satírica a Catalunya i els
metges”, “Els sants patrons de les
professions sanitàries”, “Gaudí i el
cos humà”, “La representació
artística de la infància en la França
del segle xix ” i “Les òperes de
Gaetano Donizetti”.

Cultura i societat

2020, any dedicat al doctor

L

Antoni Trias i Pujol

a Junta de Govern del CoMB va decidir dedicar l’any 2020 al doctor
Antoni Trias i Pujol, un dels metges
que va tenir una activitat més notable en la medicina catalana dels
anys de la República, impulsor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Escola d’Infermeres de la Generalitat de Catalunya. Trias i Pujol va ser un dels cirurgians
més innovadors i actius de l’època i va encapçalar una renovació profunda del sistema universitari i sanitari català.

Va tornar a Barcelona l’any 1927 i es va incorporar a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona. Allà es va retrobar amb el seu germà que, juntament amb
Antonio Batrina, portava la càtedra de Patologia Quirúrgica. Van acordar dividir-se
l’assignatura entre els tres. Així, dins de la
seva àrea, va poder crear diferents unitats funcionals: la de Neurocirurgia, dirigida per Adolfo Ley; la de Cirurgia Vascular, per Rodríguez Arias, i la de Cirurgia
Toràcica, per Antoni Caralps.

Antoni Trias i Pujol va néixer a Badalona
l’any 1891 en el si d’una família benestant.
Com el seu germà gran Joaquim, es va llicenciar en Medicina i el 1920 va aconseguir la càtedra de Patologia Quirúrgica a
Salamanca. Durant aquest temps, va fer
amistat amb personatges il·lustres del
panorama cultural de l’època, com ara Miguel de Unamuno.

Paral·lelament, Trias i Pujol va treballar a la
Clínica Fargas, al costat del doctor Miquel
A. Fargas, qui li va encomanar el seu entusiasme i esforç per la renovació universitària. De fet, Antoni Trias i Pujol va impulsar la creació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1933.
Va encapçalar l’organització del Patronat
de la institució, i va establir-ne les bases. La

creació de la UAB va significar la incorporació a l’àmbit docent d’un gran nombre de
professionals de gran recorregut, com ara
Manuel Corachan, Ignasi Barraquer o Emili
Mira. Amb Trias i Pujol es va posar en marxa
una profunda reforma universitària que
va elevar el nivell docent i va obrir una relació universitat-societat molt enriquidora.
Trias i Pujol també va veure la gran necessitat de convertir l’anestèsia en especialitat mèdica. Va instaurar el primer Servei
d’Anestesiologia, la direcció del qual va
encarregar a José Miguel Martínez després
d’instruir-se a Oxford. A més, es va preocupar per la formació del personal d’infermeria i va crear l’Escola d’Infermeria de
la Generalitat de Catalunya, que va ser
modèlica.
D’altra banda, va participar en la redacció
del Diccionari de Medicina, que va dirigir
Manuel Corachan, i va ser president de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
Tanmateix, la Guerra Civil va truncar la projecció de Trias i Pujol. Acusat de rebel·lió
militar l’any 1939, va haver d’exiliar-se. Ell
i la seva família es van instal·lar a Bogotà,
on el van contractar com a professor de Cirurgia de la universitat. Allà va ser un dels
fundadors de la Comunitat Catalana de
Colòmbia, que va reunir els exiliats catalans al país; i va presidir els Jocs Florals a
Bogotà l’any 1945.
Va continuar viatjant molt sovint a Catalunya. De fet, va morir sobtadament l’any
1970 a Santa Cristina d’Aro. 

Membres de l’Institut de Fisiologia de la Facultat de Medicina de Barcelona, Trias i Pujol
assegut davant, el quart per l’esquerra, C. 1925.
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Rambla de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament
lloga amplis despatxos, molt
ben equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, a.c.,
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, a.c.,
secretària, servei de neteja,
calefacció, etc. Matins i tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com
Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gràcia/Diagonal.
Amb tots els serveis, es lloguen de
dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores. Anàlisis
clíniques. Servei d’infermeria.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres
a Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o tarda.
629 724 271
Serveis integrals de
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis integrals de
Secretaria telefònica. Recepció de
trucades personalitzada. Gestió
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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. Secretaria 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament públic.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Sr. Gozzi
9 33 906 716
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, a.c.
independent, ADSL per
cable+wifi, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.
Dr. Soler
606 376 797
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. 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, 1r 4a,
consolidat amb anys d’experiència:
preferentment medicina general,
interna, psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. Ma. José Minoves Font
6 06 889 384
Llogo despatx
oftalmològic
60 m2, al carrer Diputació 238,
5è-6è, per 950 € al mes. Té
campímetre, paquímetre,
autorefactòmetre, projector
optotipus, 2 làmpades de
fenedura. Tenim més de 1.000
pacients.
934 880 179
Es lloga mòdul en centre
mèdic zona Turó Park
Per a endocrí, psicòleg o
dermatòleg. Preu 400 € mòdul.
670 210 741
Centre Mèdic en
funcionament, gestionat
per metges a peu de
carrer
Balmes, 124, baixos, entre
Provença i Rosselló. Entrada
directa, molt bona comunicació en
transports públics. Oferim: centre
Barcelona, autorització del
Departament de Salut, secretària/
recepcionista, gestió agenda,
calefacció i a/c, accés i bany
adaptat minusvàlids, programa de
consulta, connexió a xarxa. Preus
en funció de l’ocupació.
Sra. Nùria
Dr. J. Maeso
932 154 506
645 843 510
Immoble en lloguer
per consulta mèdica
Situat al centre de Barcelona a
prop de la plaça Urquinaona, ben
comunicat, principal de 100 m2

que consta d’una habitació,
àmplia sala, bany i cuina. Preu
2.100 euros cada mes.
Ester Rami Lopez
669 010 638
933 024 095
ramivenezia@gmail.com
Despatxos equipats
Diagonal
Diagonal / Francesc Macià. Centre
en funcionament lloga consultes
de dilluns a dissabte amb tots els
serveis inclosos a peu de carrer.
Atenció personalitzada a metges i
pacients. Certificat COVID-19. Per
hores i mòduls de 4 hores.
Sra. Guil
935 500 106
bcn@clinicagma.com
Es traspassa o es ven
consulta de dermatologia
Per jubilació, es traspassa o es ven
consulta de dermatologia de 90
metres ubicada a l’Eixample
esquerra (Villarroel / París).
629 346 429
Centre mèdic 500 metres,
Casp (Saragossa)
Perfectament equipat,
excel·lent situació. Clientela
consolidada, està operatiu
amb èxit des de fa 38 anys. En
rendibilitat. Sense càrregues.
Motiu per defunció de metge
propietari, titular del centre.
Elvira
607 906 487
649 938 379 Francisco
elegaz8@gmail.com
ffbenavente @hotmail.com
Es traspassa consulta
amb registre sanitari
a la Garriga
Pis nou en planta baixa habilitat
com a consulta el 2014. Es troba
ubicat en zona cèntrica. Consta de
sala d’espera, dos despatxos amb
llum natural, lavabo adaptat,
cuina, balcó, terrassa, plaça
d’aparcament i traster. Calefacció i
aire condicionat.
Francesca Tauste
659 928 746
francescatauste@copc.cat
Es lloga despatx al
passeig Bonanova 75
baixos
Amb entrada independent i

diversos consultoris.
Dr. Riu
609 073 306

boomerang1@outlook.es
boomerangsecretaria
telefonica@gmail.com

Lloguem un despatx
mèdic
Al Carrer Sabino de Arana, 10,
1-2. Al davant de la Clínica
Universitària Quirón Dexeus. 15
m2. Totalment reformat,
equipat i amb sala d’espera
compartida amb una clínica
dental i centre d’estètica.
Possibilitat de llogar per
mòduls.
935 560 527

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

Centre terapèutic
multidisciplinari
(Psicòlegs,
Fisioterapeuta,
Nutricionista)
Rambla de Catalunya al costat
de metro Diagonal (on va viure
metge insigne). Ofereix
despatxos a metges no cruenta
(Psiquiatres, Estètica,
Dermatòleg, Família).
Secretària, wifi, a/c
independent, agenda etc.
Marga
661 303 069

Es lloga pis a Barcelona
De 90 m2, ideal per compartir,
molt ben comunicat amb estació
de bus, metro, tren i autobusos. A
prop de l’Hospital Vall d’Hebron,
Hospital Clínic, Hospital de Sant
Pau i de l’Institut Guttmann.
marie.Cervantes@
hotmail.com

En Venda Magnífic local
de 125 m2
En excel·lent ubicació a Sant
Cugat, davant de l’Hospital
General de Catalunya,
completament equipat per
exercir qualsevol activitat de
consultes mèdiques i
odontològiques. Disponible Tour
Virtual 3D per poder fer primera
visita d’avaluació. Contacta’ns
sense compromís i t’informarem.
661 574 603

>>>
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.
9 34 173 547
 934 213 487

>>>
HABITATGE

Es lloga pis a Barcelona
A 2 minuts metro “Camp de
l’Arpa”. Molt ben comunicat. A
prop Hospital de Sant Pau,
Hospital Clínic, etc. Pis de 50
metres quadrats, 3 hab. i
menjador, lluminós, exterior a
carrer. Cuina i bany. Moblat i
equipat. 900 €.
Francisca Ezquerra
fezquerra@hotmail.com
Llogo pis carrer
València / Casanova
140 metres. 5 habitacions (3
dobles i 2 individuals). 2 banys.
Àmplia cuina, saló i sala. 6è pis,
sol tot el dia. Totalment equipat,
electrodomèstics nous. Wifi.
Ideal per compartir estudiants,
residents o professionals. 1600
euros / mes.
Esther Hernando
695 357 693

>>>
TREBALL
M’ofereixo com a
recepcionista
i per a tasques administratives en
una consulta mèdica. Persona
llicenciada i amb quinze anys
d’experiència en un consultori.
Àngels Gil
607 404 822
mangelsgil@yahoo.es

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o telefonista,
tasques administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica. Català
Nivell C i anglès. He viscut a
Irlanda durant 4 mesos.
Incorporació immediata.
Tinc referències.
Montse
650 089 369
933 525 706
montsesosp3@hotmail.com
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 mitjà.

Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com
S’ofereix infermera
Per treballar en cirurgia estètica.
Experiència en Clínica Sanitas
Cima i Clínica Diagonal.
Incorporació immediata.
Idiomes: castellà, català,
anglès (bàsic) i rus.
Nona
637 160 414
nonagorgadze@
hotmail.com
Administrativa sanitària
S’ofereix per treballar en
consultes, centres mèdics i
hospitals, àmplia experiència en
tracte al pacient i tramitació.
Responsable, seriosa i polivalent,
gran motivació i implicació a la
feina. Nivell C en català, nivell
mitjà en anglès, domini

informàtic.
Lidia Girona
606 658 635
lidiagirona@hotmail.com
S’ofereix 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).
. Àngels Pellín
661 296 315
angipeco@hotmail.com
Recepcionista/
secretaria/
administrativa
M’ofereixo per treballar en
consultes privades, clíniques o
centres mèdics com a
recepcionista, secretària/
administrativa amb

experiència. Informàtica,
català, castellà, italià i anglès
(nivell mitjà). Disponibilitat
horària. Preferiblement zona
Maresme.
Conxi Martí
647 842 771
937 592 097
conximarti.7@gmail.com
Soc 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

M’ofereixo per
treballar en consulta
mèdica, clínica o
centre mèdic
Experiència en laboratori d’anàlisis,
consulta mèdica, recepció de
pacients i gestió de mútues. Nivell
C de català. Responsable, educada.
Disponibilitat horària.
Ana
616 613 866
aninadal57@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria i secretària
de direcció
Per a consulta privada, mitja
jornada o completa.
mariajose.blasi@gmail.com
Interessada a treballar en
consulta mèdica
En horaris de matí o tarda.
Amb experiència.
Contactar amb Adriana

6 77 017 082
618 358 678
S’ofereix secretària
administrativa comptable
Amb anglès, coneixements d’Excel,
Word, SAGE. Disponibilitat matins,
tardes. Incorporació immediata.
Patrícia Díaz
669 764 264
homepatty@gmail.com
Secretària / recepcionista
Busco feina en consulta o centre
mèdic. Experiència de 30 anys
com a secretària de direcció i
atenció al client. Responsable,
organitzada, bona presència i
excel·lent tracte amb el públic.
Informàtica/Català/Castellà.
Disponibilitat de dilluns a
divendres.
Cristina Merino
607 918 707
crisbambola12@gmail.com

Llegeix-nos a l’App MetgesBarcelona
Descarrega’t MetgesBarcelona a:

Més informació:
app.comb.cat

Agenda i notícies

Directori

Servei d’ocupació

col·legials i inscripció
a esdeveniments

de metges

accés a la borsa de treball

Tràmits

Cita prèvia

Revista COMB

modificació de dades personals,
certificats col·legials i renda...

de manera senzilla,
intuïtiva i completa

consulta la revista del Col·legi

Carnet Col·legial

Descomptes

Identitat Digital

consulta els avantatges i descomptes
que tens més a prop amb geolocalització

permet fer transaccions
que requereixen signatura digital
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Soc l’Andrea i busco feina
d’auxiliar de laboratori i
recepcionista/
administrativa
Graduada en Biologia humana
(biomedicina), informàtica,
català i castellà nadius, anglès
C1. Soc responsable, aprenc ràpid
i tinc bon tracte amb el públic.
Disponibilitat immediata.
667 961 008
aandrea.fores@gmail.com
M’ofereixo per treballar
en una consulta mèdica
o recepció
Responsable, eficient, adaptació
d’horari i bon tracte amb el
públic. Ofimàtica, informàtica
nivell usuari.
Terine García-Rojas Jaile
630 138 764
Terinegrj@hotmail.com
Psicòloga clínica
s’ofereix per compartir o
col·laborar en consulta
amb psiquiatre
Especialista i sòlida formació en
psicologia clínica, que ha treballat
a la pública i a la privada, amb
experiència en joves i adults.
Molta pràctica en psicoteràpia;
psicometries, formació en
mindfulness. Acostumada a

treballar en equip.
Maite Casas
628 943 206
Secretària/recepcionista
amb 16 anys
d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona presència,
eficient, tracte amb el públic.
Incorporació immediata,
disponibilitat horària amb
referències.
M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria i secretaria
de direcció
Per a consulta privada, mitja
jornada o completa.
mariajose.blasi@gmail.com
Administrativa sanitària
s’ofereix
Experiència en el sector hospitalari
i consultes externes, tasques
administratives, facturació i
recepcionista. La meva
personalitat i la meva actitud són
de transmetre empatia i serenitat
al pacient, trets que considero

essencials en l’àmbit sanitari.
alarcon.ferri@gmail.com
Em dic Encarna, tinc 53
anys, m’ofereixo com a
recepcionista
Tinc 10 anys d’experiència exercint
tasques com atenció telefònica,
recepció de visites, gestió de
correspondència, facturació i arxiu
de la documentació. Soc una
persona responsable i amb moltes
ganes de treballar.
Encarna
662 555 318
Dona 52 anys, s’ofereix
per treballar com a
administrativa/
recepcionista en
centre mèdic.
Empàtica, responsable i metòdica.
Anglès, SAP, MS Office. Jornada
completa.
Olga
627 406 032
Estic interessada
a cobrir posicions de
recepció en consultes
mèdiques
de Barcelona i rodalies, aporto
deu anys d’experiència en aquesta
posició, parlo català natiu, castellà,
anglès, francès i italià, centraleta,

correu, valisa, visites, agenda
correu electrònic i suport
administratiu.
ariannagarriga21@
gmail.com

Responsable, gran capacitat
organitzativa i compromesa.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@gmail.com

M’ofereixo als matins com
a ajudant per treballar en
consulta mèdica o
similar.
Àmplia experiència en el tracte
humà amb el pacient. Bona
capacitat de gestió, redacció
d’informes, sol·licituds,
autoritzacions, etc.
Isabel Ruiz
irzestrada@gmail.com

Persona de confiança amb
experiència en l’atenció
Recepció en centre de salut/
consulta mèdica; atenció,
informació, assessorament i
acompanyament usuaris/pacients.
Capacitat comunicativa per a
generar confiança i fidelització.
Gestió agendes i xarxes socials,
habilitats comercials.
Núria
633 578 726
nuriadech@gmail.com

Administrativa i
auxiliar d’infermeria
24 anys. M’ofereixo per treballar
en centres mèdics i consultes
privades. Idiomes català i castellà.
Incorporació immediata.
Marta Aresté
630 086 013
marta.areste.aracil@
gmail.com
Secretària/recepcionista
amb experiència i
excel·lents referències
S’ofereix per a treballar amb
metge. Idiomes, informàtica,
facturació, mútues i reclamacions.

>>>
UTILLATGES
Per jubilació, venc
aparells d’oftalmologia
(2a mà)
Retinògraf, refractoqueratòmetre Topcon,
tonòmetres, oftalmoscopis, etc.
Ubicació dels aparells a Reus
(Tarragona). Envio fotos per
WhatsApp.
Francisco Giñena
619 038 687
jfgrimat@hotmail.com

Article complet a:
www.blogcomb.cat

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

Tenen plural les sigles: les UCI o les UCIs?
La terminologia relacionada amb la pandèmia causada pel coronavirus SARSCoV-2 ha format part durant els darrers
mesos de la realitat quotidiana dels professionals sanitaris, dels informadors i divulgadors científics i de milions de persones arreu del món. Molts d’aquests
termes són sigles. I aleshores sorgeix la
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pregunta: tenen plural les sigles? En
aquest apunt mirem de respondre aquesta qüestió.
“[...]Quan es fa servir en plural, la gramàtica normativa de l’Institut d’Estudis
Catalans admet que la sigla es mantingui
invariable (“han augmentat el nombre
d’UCI disponibles”) o bé que s’hi afegeixi

una essa minúscula (“han augmentat
el nombre d’UCIs disponibles”).[...]” 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

Grup Med

Què és la Inversió Socialment
Responsable?
La Inversió Socialment Responsable (ESG, per les seves sigles
en anglès) és aquella que pren en consideració aspectes que
difereixen dels purament financers, tals com factors
ambientals, socials i de govern corporatiu.

E

n l’actualitat, cada vegada més
empreses intenten contribuir a
frenar el canvi climàtic. Aquest
concepte implica la contribució
activa i voluntària per part del
sector privat a la millora social, econòmica i ambiental.
En aquest context neix la inversió socialment responsable com a resposta a les demandes socials. D’aquesta manera, a través
de criteris econòmics, mediambientals i socials, el sector privat contribueix a aportar el
seu gra de sorra al benestar social.
Els criteris ESG persegueixen, entre
d’altres aspectes, la construcció d’un
món i una societat que cuidi el medi ambient, que faci un ús eficient i responsable dels recursos naturals, la creació de
ciutats del futur amigables per a les persones, amb empreses que practiquin la
integració de gènere i racial en els seus

equips, una bona gestió de riscos i una
política de recursos humans respectuosa,
eficient i de conciliació.
Els criteris ESG ofereixen oportunitats
d’inversió a llarg termini en àmbits diversos:
• Canvi climàtic: reducció de la petjada
de carboni per part de les empreses, i
millor utilització dels recursos naturals
per evitar o pal·liar la desforestació,
inundacions o sequeres.
• Millores socials en educació, sanitat,
igualtat, integració.
• Recursos humans: gestió de personal,
prevenció de riscos.
• Governança: estudia la gestió de la mateixa companyia, independència del
consell, remuneració dels directius, estratègia fiscal, relació amb els accionistes, gestió del risc, ètica en els negocis,
comportament competitiu o corrupció.

Més informació a
Medipatrimonia Invest, SL, en
tant que és agent financer
d’Andbank España, SA., al
telèfon 93 567 88 51 o a
medpatrimonia.med.es
• Recerca: foment de projectes que redundin en un bé social, com la recerca contra
el càncer o el desenvolupament de tecnologies que facin avançar la societat.
• Tecnologia: edificis eficients, energies
netes, seguretat en el maneig de dades.
Les bondats de la implementació
d’aquests criteris ja les ha interioritzat tant
l’inversor institucional com les grans gestores de patrimoni d’àmbit global, que són
les que estan liderant el canvi, com demostra el fort increment de patrimoni gestionat sota aquesta mena de principis.
Cada vegada són més els inversors institucionals que segueixen algun tipus de
criteri no estrictament financer a l’hora de
gestionar els seus actius. Aquest tipus d’inversió ocupa ja un paper central en la indústria i, lluny de ser una moda passatgera,
es tracta d’una fórmula demandada pel
client i que ha arribat per quedar-se. 
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Propietaris i llogaters:
drets i deures
Drets
Percebre
el pagament de
la renda fixada.

DRETS I
DEURES DEL
PROPIETARI

Rebre la fiança com a
garantia que l’habitatge
serà tornat en bones
condicions.
Augmentar la renda d’acord amb
el que s’hagi especificat en el
contracte.

Elevar la renda per obres de millora fetes a
l’habitatge una vegada transcorreguts tres anys
de durada del contracte, excepte quan les parts
hagin pactat el contrari.
Interrompre el sistema de pròrrogues de
l’arrendament, una vegada hagi transcorregut el
primer any de durada del contracte. En aquest cas,
l’arrendador haurà de comunicar a l’arrendatari que
té necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-lo
a habitatge permanent per a si mateix, per als seus
familiars en primer grau de consanguinitat o per
adopció; o bé per al seu cònjuge en els supòsits de
sentència ferma de separació, divorci o nul·litat
matrimonial amb un previ avís de dos mesos.
Si el llogater no compleix els acords establerts en
el contracte, el propietari tindrà dret a instar-ne el
compliment, o bé a rescindir el contracte amb
indemnització de danys i perjudicis.
Rescindir el contracte per impagament del llogater;
si el llogater sotsarrenda l’habitatge sense el
consentiment del propietari o hi fa obres sense el
seu consentiment; per danys en l’habitatge; o si el
llogater hi du a terme activitats molestes, insalubres,
nocives o perilloses.
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Deures
Fer les reparacions
necessàries de caràcter
urgent i; si no ho fa,
pagar-li’n el cost al llogater.
Garantir les condicions
necessàries per fer que
l’habitatge sigui habitable al
llarg del contracte.

Complir les clàusules del
contracte sota pena d’anul·lació
per part del llogater.

Amb caràcter obligatori,
comunicar a l’arrendatari
l’actualització de la renda un
mes abans que tingui lloc.
Amb caràcter obligatori,
justificar totes les despeses,
en general, que provoquin
un augment de la renda
pactada inicialment, amb
rebuts, factures d’obra, etc.

Grup Med
Recomanem obtenir assessorament
a fi que la decisió s’ajusti a les
situacions individualitzades. Aquest
assessorament el podeu obtenir a
Mediconsulting, fiscal i laboral, legal i
comptable al telèfon
93 567 88 88 o a www.med.es.

Drets
Comprovar l’estat de
l’habitatge i el mobiliari, en
cas que estigui moblat, abans
d’entrar-hi a viure.

DRETS I
DEURES DEL
LLOGATER

Verificar que qui li lloga
l’habitatge n’és realment el
propietari.
Utilitzar de
manera pacífica
l’habitatge.
Rebre el justificant per escrit dels rebuts
que facin referència a la renda mensual i
que acreditin tots i cadascun dels
conceptes pels quals el llogater està
pagant.

Deures
Pagar la fiança abans
d’entrar-hi a viure i la renda
mensual fins al termini
marcat en el contracte.
Tenir cura de l’habitatge i no
fer-hi activitats molestes,
insalubres o il·legals.
Destinar l’habitatge llogat a lloc per
viure, personal o familiar, i no a altres
usos diferents dels pactats amb el
propietari.
Fer-se càrrec de les despeses de
manteniment de l’immoble i de
les del subministraments (llum,
aigua, gas).

3 anys

Tenir garantit el lloguer durant un període
mínim de tres anys prorrogables per
petició pròpia adreçada al propietari.
Fer obres de millora que no
modifiquin la configuració de
l’habitatge, sempre amb el
consentiment del propietari.

Reparar els danys que
per culpa del llogater
s’hagin produït.
Pagar les obres de millora fetes a
l’habitatge, amb consentiment del
propietari, sempre que aquestes obres
no modifiquin l’estructura o la
configuració de l’habitatge.

Resoldre el contracte.
Recuperar la fiança quan acabi el
contracte, sempre que no hi hagi
desperfectes. En cas que l’habitatge
estigui moblat, és recomanable que,
abans de deixar-lo, es comprovi,
juntament amb el propietari, que tot està
correcte, i signar un full de conformitat.

Pagar la renda que falti fins
que acabi el contracte en cas
d’abandonar l’habitatge abans
de la data de termini.
No sotsarrendar l’habitatge
sense consentiment del
propietari. 
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Casos d’èxit dels Fòrums
d’Inversió Healthcare

D

esprés de més de deu anys celebrant els fòrums d’inversió
de referència del sector biomèdic, se’n va fer una sessió
especial per compartir els casos d’èxit. D’entre les més de 250 empreses
que han fet el seu pitch, se’n van seleccionar tres perquè expliquessin la seva experiència. En l’acte, es van abordar les dues
perspectives: la de CEO de projectes d’emprenedoria i la d’inversors.

Van presentar l’acte la gerent del Programa d’Emprenedoria del CoMB, Nadia Pons;
el director d’ESADE BAN, Fernando Zallo, i
el director general de Biocat, Jordi Naval, i
hi van participar les startups WIVI, Eva García Ramos; PSIOUS, Xavier Palomer, i ABLE
Human Motion, Alfons Carnicero. També
van donar la seva visió tres inversors, dos
business angels que inverteixen pel seu
compte, Lluís Bonell i Javier Quinoa, i la
perspectiva des del vehicle d’inversió del
Banc de Sabadell de Marta Campillo.
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A continuació, reproduïm una part del debat celebrat el passat setembre.
Nadia Pons – Els Fòrums d’Inversió Healthcare Barcelona són un aparador per a projectes de ciència disruptiva que tinguin impacte en medicina i salut. Comptem amb la
col·laboració de BioCat, Barcelona Activa de
l’Ajuntament de Barcelona i amb ESADE
BAN. En els més de deu anys del fòrum hem
seleccionat 246 empreses i aquestes han
aconseguit aixecar, ja sigui en el fòrum o
després per altres tipus d’instruments, prop
de 150 milions d’euros; per tant, estem molt
contents perquè al final les empreses que
passen pel Fòrum acaben tenint èxit. En els
criteris de selecció busquem que hi hagi una
proposta disruptiva, saber en quina fase de
desenvolupament es troben els projectes,
volem veure si hi ha una prova de concepte,
que s’hagin fet validacions i contacte amb
els usuaris. Volem veure quina és l’oportunitat de mercat, la necessitat mèdica no coberta i quins són els avantatges competitius.

Jordi Naval – El rol de BioCat és sobretot
identificar, en col·laboració amb el CoMB,
projectes de biomedicina, de dispositius
mèdics i de diagnòstic que estiguin a les
fases inicials i ajudar–los en aquest viatge
des de la ciència, la tecnologia i la creació
de companyies fins a la implementació en
el mercat. Estem en un dels millors moments en la història per desenvolupar projectes tecnològics avançats en aquest sector. La prova d’això és que a Catalunya la
xifra d’inversió en biomedicina aquest any
2020 és de record.
Fernando Zallo – A ESADE–BAN fa 10 anys
que col·laborem amb el CoMB, BioCat i
Barcelona Activa en l’organització dels Fòrums. En aquest període, les xifres són tan
impressionants que demostren la utilitat
d’aquests fòrums per trobar oportunitats
d’inversió. Per això hem pensat a mostrar
tres exemples d’aquestes empreses que
han trobat finançament en diferents etapes. Per incrementar la inversió en el sec-

Innovació i tecnologia
Acte complet a:
https://www.youtube.com/
COMBarcelona

“Les startups han aconseguit aixecar
prop de 150 milions d’euros; al final,
les empreses que passen pel Fòrum
acaben tenint èxit”
Nadia Pons
tor salut, en la nostra xarxa d’inversions,
estem impulsant diverses iniciatives: la primera és la creació d’un fòrum específic per
a empreses d’ehealth i en l’edició d’aquest
any, celebrada el 29 d’octubre, ens vam
centrar en telemedicina.
Eva García – El principal objectiu de WIVI
és millorar la qualitat de vida a través de la
visió. Hi ha certes disfuncions visuals que
afecten tant nens, amb una prevalença sobre l’aprenentatge, com adults. Mitjançant
un entrenament adequat de la visió, fem
tant l’avaluació com l’entrenament per millorar certes disfuncions visuals i la qualitat
de vida. Ens vam presentar dues vegades
al Fòrum, teníem un inversor alemany i el
producte a nivell prova de concepte. Les
proves locals funcionaven molt bé, però
ens faltava el recorregut perquè el poguéssim escalar i tenir l’experiència d’usuari que es va convertir en real el 2019. Ara
estem en ple llançament i l’hem anunciat
amb un gran grup aquest any. El Fòrum
ens està ajudant a donar visibilitat al nostre projecte.
Xavier Palomer – A PSIOUS fem eines per a
professionals en salut mental, basades en
diverses tecnologies, i una de les que sona
més és la de realitat virtual que permet exposar al pacient a situacions que li generen
aquesta patologia. Quan el pacient amb
aquest desordre mental s’hi exposa, normalitza la situació i redueix el nivell d’ansietat, estrès, etc. Ens hem presentat diverses vegades als Fòrums. El 2015 va ser la
primera i el 2018 va ser la darrera, en què
vam tancar amb inversors. En aquell moment érem 12 persones a la companyia,
avui en som més de quaranta i gairebé
hem triplicat la facturació. Ens va canviar la

vida, per tant,motivo a tothom perquè s’hi
presenti i hi participi.

companyies en la cartera que han passat
pels fòrums.

Alfonso Carnicero – ABLE Human Motion és
una startup que es va fundar el 2018. A finals
d’aquell any vam participar al Fòrum d’ESADE–BAN. Resolem els problemes de la mobilitat i ho fem a traves de Nexus Creator
Roboticos. Són dispositius que es posen al
voltant del cos d’una persona i supleixen els
moviments que no pot fer aquesta persona
amb moviments motoritzats. Hem creat el
primer exoesquelet que es fàcil d’utilitzar,
econòmic i lleuger, de manera que es pot
transportar fàcilment. Ho hem fet gràcies
als inversors que participen en aquestes
rondes. Des que vàrem tancar la ronda d’inversió, el canvi ha estat brutal i la companyia s’ha professionalitzat. A més a més, en
tan sols un any hem pogut fer 5 interaccions pel que fa a desenvolupament de producte i les hem provat en 11 pacients. Estem començant a fer unes proves clíniques
a Alemanya i a l’Institut Guttman.

Javier Quinoa – Sóc un petit business angel
absolutament generalista. M’agrada la
capacitat de les empreses de ser disruptives, de trobar productes que tinguin realment èxit i puguin penetrar fàcilment en el
mercat i això s’aconsegueix sobretot en el
sector salut. En el cas de WIVI em va ser bastant fàcil avaluar–lo. En la primera sessió ja
vaig tenir aquest impacte, complien els
principals requisits que per a mi ha de tenir
una inversió, eren emprenedors amb molt
potencial i amb diferent perfil, un de més
científic i tecnològic i un altre de més econòmic i organitzatiu. Això em transmetia la
tranquil·litat que el producte podia tenir
èxit. També la capacitat de penetrar en el
mercat i que tinguessin els contactes per
poder arribar a una bona distribució. També
demano que l’horitzó sigui raonable i que
comptin amb inversors importants amb
capacitat de seguiment del projecte des del
principi.

Marta Campillo – Els fòrums que se celebren al Col·legi de Metges i els d’ESADE–
BAN són un referent en el sector, perquè
estan vinculats amb els principals centres
d’investigació, hospitals d’on es reben els
millors projectes en fase de constitució.
Per tant, per a nosaltres, un fòrum com el
del Col·legi és una oportunitat per identificar projectes, així com per poder fer
networking amb altres emprenedors i inversors. Pel que fa als criteris d’inversió en
el cas de BStartup del Banc de Sabadell,
nosaltres som generalistes, focalitzem en
companyies de base tecnològica i digital
en el sentit ampli i des de fa 3 anys també
ens hem interessat en projectes de l’àmbit
de la salut i n’estem molt contents; tenim

Lluís Bonell – Jo fa 4 anys que sóc inversor
actiu. Necessito informació d’experts i de
gent que tingui més experiència en el sector i en aquest fòrums ho trobes, tens accés
a una sèrie d’informacions molt qualitatives
que t’ajuden. A l’hora dels criteris de decisió, és fonamental que participi un inversor
potent que confirmi la bondat de la inversió, que hagin tingut reconeixement, que
tinguin rondes importants, premis, tot això
compta. Vaig decidir entrar a PSIOUS perquè en Xavier va fer una molt bona exposició del problema que volia solucionar, vaig
entendre molt bé la solució que presentava
i, finalment, en les reunions que vàrem tenir
em va demostrar que tenien idees clares. 
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Per a més
informació o
assessorament
sobre els plans de
pensions a Med1:

Avantatges dels
plans de pensions
La principal raó de ser dels plans de pensions
és complementar els ingressos en el moment
de la jubilació.
Els plans de pensions ofereixen una sèrie
d’avantatges, com: la possibilitat de
beneficiar-se d’una deducció fiscal de fins a un
25 %; l’opció de recuperar els diners estalviats;
es pot decidir com es vol cobrar, en forma de
capital (un pagament únic), en forma de renda
financera (pagaments periòdics) o totes dues, i

permeten rendibilitats adaptades al perfil de
risc de cadascú.
El seu principal avantatge fiscal és que la
quantitat aportada al pla redueix la base
imposable en la declaració de la renda, fins a
un màxim de 2.000 € a partir de 2021, si no
excedeix el 30% dels rendiments nets del
treball i activitats econòmiques.
Les aportacions als plans de pensions es
poden fer en qualsevol moment i, des de

Med1, s’aconsella fer aportacions
periòdiques (mensuals, bimensuals...), ja que
permet planificar millor l’estalvi i aconseguir
certs avantatges.
Per fer un pla de pensions, com més
s’avanci a l’edat de jubilació, l’estalvi serà
major. Períodes més curts d’estalvi requeriran
un esforç major. 

Què cal saber sobre l’assegurança de baixa laboral

P

er al professional autònom la
simple possibilitat de viure una
incapacitat temporal és motiu
d’una gran inquietud i
intranquil·litat. En molts casos,
suposa un desequilibri econòmic, ja que
es redueixen els ingressos mentre que les
despeses continuen sent similars. Per
ajudar a solucionar aquest problema, hi
ha les assegurances de baixa laboral, que
garanteixen al treballador, en cas de
malaltia o accident, un subsidi diari
mentre no pugui exercir les seves
tasques professionals.

L’assegurança de baixa laboral, també
anomenada de subsidi, de renda diària o
d’incapacitat laboral temporal, té com a
objectiu restablir els ingressos econòmics de
persones que desenvolupen una activitat
per compte propi (autònoms, professions
liberals, freelance), després de patir una
alteració en el seu estat de salut, motivada
per una malaltia o un accident, que els
n’impedeixi temporalment i de forma total el
desenvolupament.

Encara que aquest producte està
especialment dissenyat per a les necessitats
dels treballadors per compte propi, els
treballadors per compte d’altri també el
poden contractar, encara que amb unes
limitacions quant a l’import del subsidi diari
cobert. 

Per a més
informació sobre
els diferents tipus
d’assegurances a
Medicorasse:
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L’IFMiL és l’institut de formació contínua impulsat pels
quatre col·legis de metges de Catalunya.

COMUNICACIÓ

ATENCIÓ
CENTRADA
EN LA PERSONA

Oferim formació transversal, pràctica i de qualitat
que permet als metges exercir la medicina amb els
millors coneixements i habilitats, amb els valors del
professionalisme, assumint el lideratge i promovent
la salut de la societat i de les persones.

LIDERATGE
SALUT I FEINA CULTURA I LLEURE
INSTRUMENTS
BONA PRAXI I HABILITATS

ONLINE

ANÀLISI ESTADÍSTICA

MÀSTERS

IMPRESSIÓ 3D

CURSOS
AUTOFORMATIUS

FINANCES
PER A METGES

FORMACIÓ
IDIOMES

www.ifmil.com
ifmil@comb.cat
Passeig de la Bonanova, 47 - Barcelona
93 567 88 88

