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Històries de metges

“Vaig fer
medicina per
les dones que
he tingut al
meu voltant”

“Les dues coses més
importants de la cooperació
són la continuïtat i la
implicació dels autòctons”

Paula Peremiquel Trillas, especialista
en Salut Pública i Medicina Preventiva:

Jaume Ollé, fundador i director d’ACTMON
(Associació pel Control de la Tuberculosi al Tercer Món)

Des de fa gairebé dos anys forma part del
Programa de Recerca en Epidemiologia del
Càncer a la Unitat d’Infeccions i Càncer de
l’Institut Català d’Oncologia (ICO). La recer-
ca de l’equip on treballa està centrada en la
detecció precoç dels càncers d’endometri i
d’ovaris. Un altre dels seus interessos és
apropar la ciència a la gent. Va ser una de
les investigadores que va participar en la
campanya organitzada per l’espai dedicat

La cooperació i la salut internacional han estat
el motor de la seva trajectòria professional i
personal. Bolívia, República Dominicana, Mali,
Uganda, Etiòpia, Djibouti. El doctor Ollé ha po-
sat en marxa un bon grapat de projectes i ini-
ciatives que han contribuït a millorar les condi-
cions sanitàries i educatives de cada comunitat
amb la qual ha conviscut. De fet, avui dia con-
tinua molt lligat a aquests projectes a través
d’ACTMON, l’associació que va fundar l’any
1993. El doctor Ollé continua incansable en la
seva fermesa per continuar fent possible que
moltes persones tinguin unes condicions de
vida millors.

Entrevistes completes a:
blogcomb.cat

En el número de gener-març de 2021 de la revis-
ta Annals de Medicina, volum 104:31-36, apareix
publicat l’article “Galens Catalonia. Història d’un
club de futbol format per metges”, escrit pels
doctors Ferran Morell i Brotad i Miquel Bruguera
i Cortada.

Galens Catalonia, que és el nom actual que
du aquest club que inicialment era el Galens Vall
d’Hebron, és un fenomen excepcional a casa
nostra per les següents particularitats: 1) està
format exclusivament per metges dels centres
sanitaris de Catalunya; 2) té una trajectòria de 47
anys sense cap interrupció; 3) ha passejat el nom
de Catalònia pels 5 continents; 4) és un equip de
futbol guanyador de múltiples torneigs i campi-
onats, entre els quals 5 campionats del món.

L’article explica la seva història, els seus
èxits, la seva influència en el món del futbol mè-
dic internacional, i sobretot, en l´àmbit mèdic
català, per tal com facilita les relacions assisten-
cials entre els molts metges que han anat pas-
sant per l’equip al llarg dels anys. Finalment,
conté la relació de tots aquests 183 companys
que han estat jugadors de l’equip, amb la seva
especialitat i l’hospital al qual pertanyien.

La voluntat dels autors és que quedi cons-
tància d’aquest equip pioner, en especial per als
amants del futbol, però sobretot pels que han
jugat amb el Galens Catalònia que, d’aquesta
manera, tindran un record escrit dels anys de la
seva pertinència a aquest club.

Galens Catalonia
un club de futbol
format per metges

L’equip del Galens, campió
del món a Manchester
l’any 2011.

a la innovació social Torre Barrina de
l’Hospitalet amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona i la Nena en la Ciència, que se
celebra l’11 de febrer. Aquesta campanya
va connectar nenes de dues escoles de
l’Hospitalet amb científiques de l’ICO i
I’IDIBELL a través d’una sèrie de vídeos on
juntes definien què és la ciència i on les es-
tudiants formulaven a les científiques diver-
ses preguntes sobre la recerca.
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Opinió i anàlisi
Vacunes, vacunes i més
vacunes
Ho confesso. Si m’ho haguessin preguntat fa quatre o cinc mesos, m’hauria mostrat confiat i
esperançat que, a aquestes alçades de l’any 2021, la vacunació contra la COVID-19 hauria arribat
a molta més població, tant al nostre país, com a Europa i, fins i tot, a escala mundial. No ha estat
així i, malauradament, la cobertura vacunal a la majoria de països, malgrat anar avançant i
haver donat els seus primers fruits, encara no és tan elevada com ens agradaria. Massa
persones continuen emmalaltint i morint per COVID-19, el sistema sanitari i els professionals
continuem sotmesos a molta pressió i no hem recuperat parcel·les de les nostres vides que
considerem vitals per a l’equilibri i la salut mentals i, evidentment, també per a l’economia.

Més enllà dels problemes de subministrament de vacunes i de les dificultats i els obstacles
que han impedit agilitzar-ne la producció i l’abastiment mundials, si quelcom del que ha
passat els darrers mesos mereix la qualificació de lamentable ha estat el guirigall (amb el seu
permís, li manllevo el terme a l’amic i company de Junta, el doctor Antoni Trilla, que el va
emprar en un article recent) protagonitzat per autoritats i organismes nacionals i
internacionals. A finals de l’any passat, quan tot just s’administraven les primeres vacunes, la
nostra por era que els corrents negacionistes trobessin en les xarxes i en certs mitjans de
comunicació els seus altaveus per sembrar dubtes entre la població sobre la vacunació.
Finalment, ha estat lamentable veure com els desacords partidistes i el curtplacisme dels
interessos polítics particulars es convertien en el principal escull per avançar en aquesta
campanya a escala mundial i en la principal llavor de la desconfiança.

Els pocs països on la vacunació ha assolit taxes de cobertura importants, com el Regne Unit i
Israel, ja han capgirat la corba de manera clara. L’experiència d’aquests dos Estats va ser,
precisament, objecte de dos webinars organitzats pel Col·legi, que van comptar amb la
participació de reconeguts professionals locals que ens van explicar, de primera mà, l’impacte
de les campanyes de vacunació. Tant aquests com altres seminaris dedicats a les vacunes que
hem organitzat darrerament han tingut un seguiment espectacular (en podeu veure els
resums en aquesta revista). A les vacunes i a la vacunació, de fet, hem dedicat bona part de
l’activitat del Col·legi els darrers mesos, ja sigui amb accions de divulgació (seminaris), de
deontologia i bona praxi (document de posició, manifest per l’accés universal a les vacunes),
de salut pública (campanya i vídeo per promoure la vacunació entre els professionals i la
població general)… I, sobretot, amb la col·laboració activa i amb els recursos que, juntament
amb els col·legis de Lleida, Girona i Tarragona, vam posar a disposició de la Direcció General de
Salut Pública per tal de posar en marxa circuits que agilitzessin l’accés a la vacunació dels
metges i metgesses que fan assistència en consultes privades de tot Catalunya.

De tot això i molt més podeu informar-vos abastament a la revista. No vull, però, deixar de fer
esment a un dels continguts que també trobareu en aquestes pàgines. Es tracta dels testimonis
de quatre metgesses residents que recollim a la secció “La qüestió”, en els quals exposen, de
manera ben clara, fins a quin punt creuen que el fet de ser dones condicionarà el seu futur a la
professió. Les seves paraules m’han deixat preocupat, però també esperançat, perquè veig en
aquestes joves metgesses determinació per capgirar desigualtats massa temps arrossegades.
Estic convençut que, a la professió, hi trobaran la complicitat de companys i companyes, així
com referents de primeríssim nivell que han obert aquest camí. Dones metgesses que, com les
companyes de la nostra Junta, són exemple d’excel·lència professional i personal.

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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Missatge a les noves generacions
de metgesses

En el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març,
les metgesses de la Junta de Govern del CoMB,
Elvira Bisbe, Mònica Botta, Magda Campins, Anna
Carreres, Àngels Escorsell, Ylenia Garcia, Iolanda
Jordan, Sònia Miravet, Anna Olivé, Mireia Puig i
Eulàlia Ruiz, van compartir un missatge a
les xarxes socials amb les noves generacions
de metgesses. 

La imatge

Teniu a les vostres mans el número 160 de la revista del CoMB. Aquest és el número
de les vacunes enfront de la COVID-19. Reflecteix molt bé les necessitats d’informació
que tenim els professionals mèdics. Des del CoMB, s’han fet diferents webinars i altres
sessions per resoldre dubtes, intentant aprofitar l’experiència i els coneixements dels
metges que viuen la situació postvacunació sobre el terreny, com és el cas d’Israel.

Hem servit de bon exemple per a la ciutadania: ens hem pogut vacunar i ho hem
fet majoritàriament. Ho hem dit públicament alt i clar, fent un reforç important
de la campanya de vacunació. Ens hem organitzat també, sempre d’acord amb el
Departament de Salut, per facilitar la vacunació a tots els metges i metgesses que no ho
van poder fer sota el paraigüa de les institucions on treballen.

Us demano, si us plau, que mireu les fotografies de la pàgina 7 de la revista: més de
3.760 metges i metgesses s’han pogut vacunar gràcies a la bona gestió del CoMB. Crec,
sincerament, que aquesta és una de les principals raons de ser del Col·legi. Per a tots
nosaltres ha estat un moment especialment emotiu.

També hi trobareu un parell d’articles sobre la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia,
una norma que tindrà impacte en la societat i en la nostra professió. Cal, com sempre,
seny i prudència per anar-nos adaptant a la realitat.

Ara veiem més propera la sortida de la pandèmia. No defallim ni ens relaxem. Ho
aconseguirem. 

Antoni Trilla, vocal de la Junta de Govern del CoMB

No defallim
ni ens relaxem

Presentació

Més
informació:
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COVID-19

E
n la primera tanda de vacunació,
els professionals sanitaris van
expressar les seves sensacions
positives a través de les xarxes
socials en el moment de

vacunar-se i van penjar les fotos del

moment. L’expressió més unànime va ser:
“Ja m’he vacunat!”, acompanyada d’altres
com: “Pels pacients, per la família i per
nosaltres”; “Per solidaritat, per
responsabilitat per respecte, per amor”;
“El final és més a prop”; “Pels pacients que

hem vist patir i morir”; “Cuidem-nos per
cuidar; “Per tornar a una vida normal”;
“Esperem que aviat arribi a tot el món”.

Reproduïm una petita mostra de les
moltes imatges que es van compartir a les
xarxes.

Els professionals sanitaris en exercici expressen a
través de les xarxes la seva satisfacció al vacunar-se
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COVID-19

El metge davant l’estratègia i el
programa de vacunació de la COVID-19

Metges de
reforç per a
la campanya
de vacunació
COVID-19

L
a Comissió de Deontologia del Con-
sell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) va fer públic, el passat
16 de març, el Document de Posició
“El metge davant l’estratègia i el

programa de vacunació enfront de la
COVID-19”, en el qual recorden que els met-
ges i metgesses afronten una responsabili-
tat professional i ètica davant la societat en
relació amb la vacunació: com a agents pro-
actius en l’estratègia d’autoprotecció del

Per accedir
als formularis:

L
a Direcció General de Professio-
nals de la Salut va comunicar al
Col·legi la necessitat de captació
de metges per donar suport al
procés de vacunació COVID-19.

Els metges interessats en col·laborar-hi po-
den complimentar els formularis d’inscrip-
ció per a metges actius i per a metges jubi-
lats* adreçats al Departament de Salut que
us adjuntem en el QR.

En cas de ser finalment cridats pel De-
partament de Salut, i estiguin col·legiats
sense exercici o jubilats, s’han de posar en
contacte amb la Unitat d’Atenció al
Col·legiat a través del telèfon 935 678 888
o per email a col.metges@comb.cat, i
s’actualitzarà l’estat de col·legiació.

col·lectiu i també com a generadors de con-
fiança en la població. El document també
recorda que són contràries a la bona pràcti-
ca mèdica les conductes que puguin in-
cloure la recomanació de no vacunar, gene-
rar dubtes infundats al voltant de la
vacunació o promoure’n desinformacions.

Els autors insisteixen en la importància
de fer pedagogia entre la ciutadania per
tal que sigui conscient que les vacunes
que finalment s’administraran per immu-

Document de Posició de la Comissió de Deontologia del CCMC

nitzar enfront de la COVID-19 disposen
dels mateixos nivells de seguretat que
qualsevol altra vacuna emprada. Atès que
un dels fets que ha pogut generar certa
desconfiança és la rapidesa amb què s’han
desenvolupat aquestes vacunes i la urgèn-
cia amb què les agències reguladores les
han aprovades, el document aclareix de
manera clara els principals motius que han
permès escurçar els temps de desenvolu-
pament de les vacunes.

Document de
posició:
www.comb.cat



9

COVID-19

Què sabem de la immunitat
enfront del SARS-CoV-2?
El Grup d’experts, impulsat pel CoMB i ISGlobal, revisa el
coneixement actual sobre la immunitat enfront del SARS-CoV-2
i emet un informe amb conclusions i recomanacions.

A
mesura que la pandèmia de
COVID-19 avança, també ho
fa el coneixement sobre la
magnitud, el tipus i la durada
de la resposta immune que

generem enfront del virus SARS-CoV-2,
ja sigui com a resultat de la infecció natu-
ral o de la vacunació. Aquesta informació
és essencial, ja que definirà en gran part
l’evolució de la pandèmia i guiarà les es-
tratègies que s’hagin d’adoptar per
protegir les persones i les poblacions.

Amb aquest plantejament, el Grup Col·la-
boratiu Multidisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 (GCMSC), promo-
gut per l’Institut de Salut Global de Barce-
lona (ISGlobal) i el Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB), amb el suport de l’As-
sociació Catalana de Centres de Recerca
(ACER), va publicar l’informe What do we
know about Immunity to SARS-CoV-2? Im-
plication for Public Health Policies, on fa
una revisió del coneixement actual de la
immunitat enfront del SARS-CoV-2 i de les
implicacions en relació amb les polítiques
de salut pública. L’informe es va presen-
tar als professionals en un webinar el
passat 24 de febrer.

La revisió aborda el que se sap de la res-
posta immune a la infecció, sobretot res-
pecte als actors de l’anomenada immuni-
tat adaptativa (anticossos, cèl·lules B i
cèl·lules T CD4 i CD8), que és la que confe-
reix memòria immunològica. També re-
passa el que es coneix fins avui sobre la
immunitat generada per la vacuna i la
necessitat de definir “valors de tall” que
puguin predir si una persona tindrà pro-
tecció enfront de futures infeccions.
“Un any després de l’emergència del

SARS-CoV-2, ja tenim una millor idea de la
dinàmica de la resposta immune després
de la infecció, però encara queden mol-
tes preguntes obertes,” comenta Julià
Blanco, membre del GCMSC, investigador
d’IrsiCaixa i autor principal de l’informe.
“Per exemple, encara no hem identificat
marcadors relacionats amb la protecció i
no ha passat prou temps per dir quant
temps dura la immunitat,” afegeix.

El document acaba amb una sèrie de con-
clusions basades en l’evidència actual. La
primera i més important és que la gran
majoria de les persones genera una im-
munitat protectora que dura almenys
sis mesos i, probablement, més. “Per
aquesta raó, insistim que, en un context
de dosis limitades, les persones que ja
han passat la infecció no siguin conside-
rades com a prioritàries per a la immu-
nització,” assenyala la presidenta del
GCMSC i autora principal del primer do-
cument del grup sobre grups prioritaris
per a la vacunació, Silvia de Sanjosé.

Els experts també recomanen fer estudis
prospectius per definir marcadors de pro-
tecció immune i valors de tall que simpli-
ficarien els assajos clínics de vacunes i
ajudarien a decidir sobre la necessitat -o
no- de revacunar. Adverteixen que l’emer-
gència de noves variants virals podria
comprometre l’eficàcia de vacunes exis-
tents i subratllen la necessitat d’efectuar
una vigilància molecular tant en poblaci-
ons humanes com en animals suscepti-
bles d’infecció. Finalment, insisteixen que
la vacunació global és necessària, no
sols des d’un punt de vista ètic, sinó tam-
bé epidemiològic.

“La ciència entorn del SARS-CoV-2 avança
a grans passes, i les conclusions d’aquest
document hauran d’anar-se actualitzant
de manera adient,” adverteix Blanco. 

En la gran majoria de casos, la infecció natural per SARS-
CoV-2 indueix una immunitat protectora que dura
almenys sis mesos.

1

L’aparició de noves variants virals podria comprometre

molecular del virus ha de ser una prioritat.
9

Les campanyes de vacunació global són una
necessitat ètica i epidemiològica. 10

7
marcadors de

protecció
vacunes.

5
Ara per ara, no hi ha valors quantitatius de protecció
per al seguiment de la immunitat natural o induïda
per vacuna.

En cas de dosis limitades, les persones que ja han passat
la infecció no han de ser considerades prioritàries per a
la vacunació.

2

4
Cal dur a terme estudis paral·lels de respostes T i B en

protecció.

6
Les decisions relatives a la necessitat de revacunar es
prendran basades en estudis proactius d’evolució viral i
dades clíniques i epidemiològiques.

Què sabem sobre la immunitat enfront del SARS-CoV-2?
Implicacions per a les polítiques de salut pública

Grup Col·laboratiu Multidisciplinari

de la COVID-19 (GCMSC)

8
No es recomanen canvis en les dosis o el règim de les
vacunes
amb més evidència.

El component innat i adaptatiu (anticossos, cèl·lules B, T
CD4+ i T CD8+) contribueixen a protegir contra la malaltia
o la reinfecció.

3

Document complet a:
www.comb.cat
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Sessió per aclarir dubtes sobre la
vacunació a professionals en exercici
Més d’un miler de participants en el webinar amb experts del passat 20 de gener

E
l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya va organitzar, al gener,
el webinar Vacunació COVID-19
als professionals sanitaris: on
som? La sessió telemàtica, que va

aplegar més de mil usuaris connectats en
directe a través de la plataforma Zoom, va
tractar les especificacions de les diverses
vacunes contra el SARS-CoV-2 i va abordar
l’estratègia de vacunació dels professio-
nals sanitaris a Catalunya, en un moment
en què tot just s’havia iniciat l’administra-
ció de vacunes.

El president del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, Jaume Padrós, va do-
nar la benvinguda a l’acte, i el cap del Ser-
vei de Medicina Preventiva i Epidemiologia
de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, el va pre-
sentar i moderar, tot donant pas als dos
ponents: el secretari de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argi-
mon, i la cap del Servei de Medicina Pre-
ventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall
d’Hebron, Magda Campins.

Jaume Padrós va destacar el “repte colos-
sal que tenim plantejat ara, no només els
metges i professionals sanitaris, sinó tota la
societat: vèncer a través de la vacunació
aquesta pandèmia”. Aquest repte, va afir-
mar, “comença per la vacunació de tots els
professionals de la salut”.

Antoni Trilla va introduir breument el de-
bat i va explicar el paper de les vacunes
enfront de la COVID-19: “prevenir la infec-
ció del virus, evitar el desenvolupament de
la malaltia en les seves formes més greus,
reduir la mortalitat i prevenir la transmis-
sió”, fins a “arribar a la immunitat de grup”.

Magda Campins va fer una presentació so-
bre les especificacions tècniques de les va-
cunes contra la COVID-19, en la qual va ex-
plicar les tecnologies que s’han fet servir
en cada cas i va aclarir el principals dubtes
que s’han generat al voltant del “perquè
aquestes vacunes s’han fabricat tan ràpida-
ment” i, finalment, algunes dades sobre la
seva seguretat i efectivitat.

Josep Maria Argimon va parlar del pla de
vacunació del professionals sanitaris a Ca-
talunya, detallant “en quina situació ens
trobem i quines són les perspectives”. Argi-
mon va explicar que, pel que fa a la vacuna
de Pfizer-BioNTech, hi havia “el compromís,
tot i que no la garantia” de rebre’n “70.000
dosis cada setmana durant 12 setmanes”.

Trilla va moderar el torn de preguntes, amb
qüestions relatives als terminis i previsió
de vacunació de tots els professionals, tant
del sistema sanitari públic, com concertat i
privat; la conveniència de vacunar perso-
nes embarassades, immunodeprimides o
infants; la durada de la immunitat; els efec-
tes secundaris o reaccions en persones
amb al·lèrgies; l’administració de vacunes
als centres de treball o a domicili per a per-
sones dependents i els seus cuidadors i la
priorització de la vacunació per a metges
jubilats, entre d’altres.
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Webinar complet:
www.youtube.com/
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Vídeo
#RaonsperVacunarme:

“Per compromís ètic, per confiança en la ciència,
pels pacients que tant han patit, pels companys, per la família,
per les persones grans, pels infants, per recuperar l’economia...”
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#RaonsperVacunarme

#RaonsperVacunarme
Els col·legis professionals de l’àmbit de la salut fan
públic un vídeo amb un missatge conjunt per
promoure la vacunació contra la COVID-19

E
ls col·legis professionals de l’àmbit
de la salut de Catalunya s’han unit
amb l’objectiu comú de promoure
la vacunació contra la COVID-19
entre els seus col·legiats i

col·legiades. Per aquest motiu, van llançar
el vídeo #RaonsperVacunarme, en el qual,
a través de les veus de 13 representants
de nou professions (metges, infermeres,
odontòlegs, farmacèutics, veterinaris,
psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs i
treballadores socials), fan una crida a tots
els professionals de la salut perquè es
vacunin i també perquè animin la
població a fer-ho, cadascú en el moment
que li arribi el torn, segons l’estratègia de

vacunació dissenyada per les autoritats
sanitàries.

El vídeo #RaonsperVacunarme és una
iniciativa conjunta del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya, el
Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, el Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el
Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi
de Psicologia de Catalunya, el Col·legi de
Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de
Treball Social de Catalunya.

La campanya es va difondre,
principalment, per xarxes socials, però
també a través d’espais publicitaris
cedits per TV públiques. Agraïm la
col·laboració de:

Bonaventura Clotet, Aroa López, Teresa Basora, Magda Campins, Antoni Gómez, Marta Sabatè, Montserrat Gironés, Guillermo Mattioli,
Conchita Peña, Ester Abad, Xavier Roura, Montserrat Fernández i Antoni Trilla.
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L’accés a la
vacunació
COVID-19

Vacunes: bé públic universal

MEDICINA PRIVADA

E
l Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) ha vetllat
perquè tots els metges
assistencials puguin estar
vacunats contra la COVID-19,

d’acord amb la priorització establerta en
el pla dissenyat pel Ministeri de Sanitat i
les comunitats autònomes.

El CoMB va facilitar, des del 25 de gener,
un formulari als col·legiats que exerceixen
en l’àmbit de la medicina privada perquè
poguessin sol·licitar la inclusió en la
campanya de vacunació #COVID19. Des
dels col·legis es va confeccionar una llista
de més de 3.760 metges amb les seves
dades i codi postal corresponent per tal
que l’Administració pogués organitzar,
amb la col·laboració dels col·legis, la
vacunació d’aquests professionals.

El mes de febrer, l’Administració sanitària
va informar els col·legis de les dificultats
en la distribució de les dosis, a un ritme
molt més lent de l’esperat en un principi.
També assenyalaven que cal tenir en
compte que les vacunes Pfizer i Moderna
tenen unes condicions de conservació
que han fet que la logística per
administrar-les sigui més complicada.
Aquestes característiques afavoreixen més
l’administració de la vacuna en grans
centres on hi hagi molta gent per vacunar.

El CoMB i la resta de col·legis de metges
de Catalunya van tenir clar que calia
buscar solucions i es van posar de seguida
a disposició de les autoritats sanitàries per
tal d’ajudar a facilitar la vacunació
d’aquests metges. Sempre, és clar, en
funció de la disponibilitat de vacunes per
part de l’Administració. La majoria de
professionals ja s’han vacunat.

D
esprés d’un any de pandèmia,
tot el món mira amb esperança
les vacunes, la intervenció sani-
tària més efectiva que tenim
per poder arribar al control de

la COVID-19. Malauradament, la producció i
la distribució mundials de les vacunes per a
la COVID-19 són limitades i, per tant, irregu-
lars i desiguals. Les barreres són moltes, in-
cloent-hi les limitacions que poden supo-
sar les patents i la manca de transferència
de coneixement, per tal de poder multipli-
car-ne la producció mundial.

Davant d’aquest escenari, el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC),
amb el suport de l’Institut de Salut Global
Barcelona (ISGlobal), va fer públic el mani-
fest “Vacunes: un bé públic universal”, en el

qual demana als governs i organitzacions
internacionals que estableixin i apliquin els
mecanismes legals que, respectant el prin-
cipi bàsic de la propietat intel·lectual, facin
possible que millori substancialment la ca-
pacitat de producció i distribució de les va-
cunes per a la COVID-19 a tot el món.

En aquest manifest, el CCMC dona suport
a la Vaccine Equity Declaration, impulsada
per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), i insta a adherir-s’hi a institucions i
ciutadans. Aquesta iniciativa fa una crida
a governs, companyies farmacèutiques,
agències reguladores i líders mundials
perquè uneixin esforços per accelerar la
distribució de vacunes de manera equita-
tiva a tot el món, especialment entre el
personal sanitari. 

Manifest del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) on insta a unir esforços perquè la vacuna contra la
COVID-19 arribi a tot arreu i a signar la declaració de l’OMS
per una distribució equitativa

Per accedir
al manifest:
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Prop de 400 professionals es connecten
als webinars del CoMB sobre l’estratègia
de vacunació a Israel i el Regne Unit

D
avant de la variabilitat dels
programes de vacunació con-
tra la COVID-19 que cada Estat
ha posat en marxa i de la man-
ca d’un subministrament con-

tinuat i equitatiu de vacunes arreu del
món, el Col·legi va voler oferir informació
de primera mà sobre el desenvolupament
de les estratègies de vacunació d’Israel i el
Regne Unit, dos dels països que abans van
posar en marxa les seves campanyes de
vacunació i que han assolit taxes de cober-
tura vacunal més elevades. Per això, va or-
ganitzar dos webinars, els passats dies 3 i
11 de març: el primer, de la mà del cap de
departament de Malalties Infeccioses de
l’Hospital Carmel de Haifa (Israel), Gabriel
Weber, i el segon, amb el metge català i
professor de Farmacoepidemiologia a la
Universitat d’Oxford (Regne Unit), Daniel
Prieto-Alhambra. El president del CoMB,
Jaume Padrós, va donar la benvinguda a
les dues sessions telemàtiques, que van
sumar prop de 400 assistents. Al final de
cada ponència, els convidats van debatre
amb els caps dels serveis de Medicina Pre-
ventiva i Epidemiologia dels hospitals Vall
d’Hebron i Clínic, Magda Campins i Anto-
ni Trilla (tots dos vocals de la Junta del
CoMB) i amb el cap de Medicina Interna de

l’Hospital Municipal de Badalona i secreta-
ri del CoMB, Gustavo Tolchinsky.

La vacunació a Israel
Durant la sessió “La vacunació enfront de
la COVID-19 a Israel: estratègia, implemen-
tació i impacte”, Gabriel Weber va fer una
actualització molt interessant dels resul-
tats obtinguts fins el moment a la campa-
nya de vacunació a Israel. Va atribuir-ne els
bons resultats (bàsicament, la reducció
dràstica de casos greus i d’ingressos hospi-
talaris) a diversos factors, però, principal-
ment, al fet que Israel és un país amb no-
més 9 milions d’habitants i que compta
amb un sistema de salut molt desenvolu-
pat i descentralitzat. D’altra banda, va re-
cordar que les autoritats van aconseguir
importants acords amb la farmacèutica
Pfizer per obtenir un gran nombre de dosis
de la seva vacuna.

Tot i aquest escenari prometedor, se-
gons l’infectòleg, Israel també ha de fer
front als recels de diversos col·lectius, es-
pecialment entre els joves i entre les co-
munitats religioses jueva ortodoxa i l’àrab
israeliana, i a la complexitat política del seu
territori.

“Estem molt contents d’estar vacunats,
però hem d’insistir molt que, de moment,

seguirem amb el distanciament i la masca-
reta”, va insistir Gabriel Weber, que va mos-
trar la seva preocupació per l’efecte que
poden tenir les noves variants del virus.

L’estratègia del Regne Unit
A través del seminari “Impacte de l’estratè-
gia vacunal enfront de la COVID-19 al Reg-
ne Unit” i de la mà de Daniel Prieto-Alham-
bra, els assistents van poder accedir a
informació documentada i molt ben co-
mentada pel metge català sobre la campa-
nya de vacunació britànica i el seu impac-
te. Tot i que el govern britànic es troba,
probablement, entre els que pitjor van
gestionar la primera onada de la pandè-
mia, Prieto-Alhambra va reconèixer que la
implementació de la campanya vacunal,
ha estat “espectacular” per la rapidesa i
l’eficàcia amb la qual s’està duent a terme.

Prieto-Alhambra va destacar com a un
dels fets diferencials de l’estratègia de va-
cunació engegada al Regne Unit el fet que
les autoritats britàniques (amb l’assessora-
ment d’un grup d’experts que havien de-
senvolupat un model matemàtic) apostes-
sin per allargar el període de temps entre
l’administració de les dues dosis, per tal
d’assolir una major cobertura de població
vacunada almenys amb una dosi.

A escala mundial, Prieto-Alhambra va
insistir a destacar, d’altra banda, la gran fita
que ha suposat el fet que hagi estat possi-
ble passar, en tan sols 104 dies, de la pri-
mera seqüenciació del virus SARS-COV-2 a
injectar la primera vacuna. “Ara el que cal
és seguir fent recerca: sobre l’impacte epi-
demiològic i individual de la vacunació,
sobre la vigilància d’efectes adversos i so-
bre noves variants”, va afirmar. El metge va
manifestar la seva preocupació pel risc
d’aparició de noves variants del virus a zo-
nes del món on hi ha poc control de la pan-
dèmia. “Ens hauríem de centrar molt més a
vacunar la població dels països pobres”, va
lamentar.
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El Consell de Ministres va aprovar, a princi-
pis de febrer, un Reial Decret Llei amb noves
mesures econòmiques i socials, entre les
quals es va incloure la consideració de la
COVID-19 com a malaltia professional per
als professionals de la salut a efectes de
prestacions. Des dels inicis de la pandèmia,
ha estat una reivindicació constant de la
professió mèdica el reconeixement norma-
tiu de la COVID-19 com a malaltia professio-
nal. En aquest sentit, el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC) ja s’havia
adreçat, de manera expressa, reclamant-ho
per carta en dues ocasions a l’exministre de
Sanitat, Salvador Illa.

La norma aprovada és un altre pas que
dona més seguretat al personal sanitari a
l’hora d’acreditar que el contagi s’ha produ-
ït en l’exercici de les seves tasques profes-
sionals i, per tant, les prestacions de què
pugui gaudir seran les pròpies de la malaltia
professional.

En concret, la norma indica que els profes-
sionals que prestin serveis a centres sanita-
ris i sociosanitaris i que hagin contret el vi-
rus SARS-CoV-2 des de la declaració de la
pandèmia internacional per part de l’OMS
(30 de gener de 2020) i fins que les autori-
tats sanitàries aixequin totes les mesures de
prevenció adoptades per fer front a la crisi
sanitària, tindran les mateixes prestacions
que la Seguretat Social atorga als afectats
per una malaltia professional.

Segons estableix la norma, els serveis de
prevenció de riscos laborals hauran d’eme-
tre l’informe corresponent on es faci constar
que el treballador, en l’exercici de la seva
professió, ha estat exposat al virus. En el cas
del personal sanitari dels serveis d’inspecció

Actualització de les accions i informacions
del Col·legi per fer front a la pandèmia

DEFENSA DEL PROFESSIONAL

dels Serveis Públics de Salut, de l’INSS i de
l’ISM, caldrà fer constar que s’ha prestat
atenció a malalts contagiats pel virus.

Protecció i prestacions
• Consideració d’alta de ple dret a efectes

de l’accés a les prestacions de la Seguretat
Social.

• No exigència de períodes de cotització
mínima a efectes de l’accés a les prestaci-
ons de la Seguretat Social.

• Càlcul de les prestacions prenent com a
base reguladora el salari real, incloses les
hores extraordinàries de l’últim any.

• La prestació per incapacitat temporal es
percep des de l’endemà de la baixa.

• A efectes de les prestacions de viduïtat

La COVID-19 s’equipara a malaltia professional a efectes de prestacions per als professionals de la salut

i/o d’orfandat, es presumeix que la mort
que dona dret a les prestacions als famili-
ars del finat ha estat deguda a la malaltia
professional quan el finat hagués estat
qualificat com a incapacitat permanent
absolut o gran invàlid per malaltia profes-
sional. Per tant, es reconeixen les presta-
cions de viduïtat i/o orfandat amb les
millors condicions possibles per a les
malalties professionals. Respecte a la resta
d’incapacitats permanents, parcial o total,
s’exigeix la prova de la connexió entre la
malaltia professional i la mort. Aquesta
prova pot ser admesa encara que hagin
passat més de cinc anys des del reconeixe-
ment de la malaltia professional.
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En el context de la pandèmia de COVID-19, la
normativa estatal i autonòmica obliga a l’ús
de la mascareta i en defineix les condicions i
les excepcions. La mascareta és una eina re-
coneguda arreu com a eficaç, tant com a pro-
tecció personal com per reduir l’expansió
comunitària de les virasis respiratòries i tam-
bé de la COVID-19, juntament amb les altres
mesures d’higiene i reducció de la interacció
social. No obstant això, els metges i metges-
ses reben, de tant en tant, peticions per part
de ciutadans que demanen informes mèdics
d’exempció de l’ús de la mascareta.

Davant d’aquestes situacions, el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)
va publicar una nota sobre com ha d’actu-
ar el metge davant la sol·licitud d’un infor-
me d’exempció de l’ús de la mascareta.

Com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’un informe d’exempció de l’ús de
mascareta

Llevat de l’edat inferior a dos anys, no exis-
teixen contraindicacions absolutes per a
l’ús de la mascareta i les limitacions són
mínimes i excepcionals. Davant de la peti-
ció d’un informe mèdic d’eximent de l’ús de
mascareta, el metge en farà una valoració
individual, tant de les dificultats de la perso-
na per fer-ne un ús adequat, com dels riscos
de no portar-ne. L’informe no eximirà de
l’ús de la mascareta.

Davant la celebració de la jornada electoral
del 14 de febrer, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública
la seva posició en relació amb les mesures
de prevenció que havien de mantenir els
ciutadans que hi van participar i amb les
mesures de protecció que havia de fer efec-
tives l’administració convocant.

En el comunicat s’assenyalava que, per raons
de salut pública, les persones que el 14 de
febrer estiguessin en quarantena pel fet d’es-
tar infectades pel virus SARS-CoV-2, o bé per
ser un contacte estret d’una altra persona
infectada, no havien de sortir de casa, tal i
com els hauria hagut d’indicar el seu metge.

Recomanacions del CCMC davant la celebració de la jornada electoral
del 14 de febrer

Així mateix, es demanava a les autoritats po-
lítiques i electorals que disposessin els instru-
ments necessaris perquè aquestes persones
poguessin exercir el seu dret a vot en un perí-
ode extraordinari de vot per correu. També
demanaven a les autoritats que van aprovar
el protocol específic de mesures de segure-
tat i prevenció en els col·legis i meses electo-
rals i a tots aquells que havien d’aplicar-lo, la
divulgació de manera clara entre la ciutada-
nia de les mesures que cadascú havia de
prendre en l’acte presencial de votació.

El CCMC considera que es tracta d’un pas
molt important i confia que sigui l’avantsala
d’un futur enquadrament de la COVID-19
com a malaltia integrant de la llista de
malalties professionals de l’Estat, per fugir,
si més no, de la limitació temporal que en-
cara disposa la norma ara aprovada.

Més informació: Document complet:
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El Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) va col·laborar de nou amb el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC), aquest cop amb la revisió de l’infor-
me Continguts en plataformes i xarxes soci-
als amb un discurs contrari a la vacunació de
la COVID-19, en el qual aquesta institució
alerta sobre la presència a les principals
plataformes de vídeo i a les xarxes socials
d’un discurs contrari a la vacunació en-
front la COVID-19. A partir de la cerca per
paraules clau, el CAC va identificar i va re-
portar a les plataformes Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok i YouTube 40 vídeos que
qüestionen la seguretat i l’eficàcia de les
vacunes o la necessitat de vacunació.

La gran majoria d’aquests contin-
guts, el 70 %, contenen crides explícites
a no vacunar-se contra la COVID-19. En el
40 %, s’hi afirma que les vacunes provo-
carien esterilitat i afectació neuronal en
les persones inoculades. El 27,5 % dels
vídeos detectats neguen la necessitat de
les vacunes contra el coronavirus, amb
missatges que trivialitzen la gravetat de
la malaltia i minimitzen les taxes de leta-
litat reals. D’aquesta manera, assenyalen
com a preferible la immunització adqui-
rida pel desenvolupament de la malaltia
i plantegen prescindir de les mesures
profilàctiques establertes.

S’observa també que en el 70 % dels
vídeos, el discurs contrari a la vacunació
el fan persones que es presenten com a
expertes en l’àmbit de la ciència o de la
medicina i altres professions sanitàries,
de manera que es pretén atorgar credi-
bilitat i autoritat a postulats contraris al
consens científic.

La majoria dels vídeos identificats
fan també una crida a la viralització
d’aquests continguts i tenen una estra-
tègia multixarxa per tal d’evitar les me-
sures per combatre la desinformació
que adopten algunes plataformes.

La presència a internet del discurs contrari a la vacunació enfront de la COVID-19

DEONTOLOGIA I PRAXI

Guia de recomanacions als mitjans
El CCMC també va col·laborar en una guia
de recomanacions per promoure la infor-
mació veraç sobre la vacunació COVID-19,
que el CAC va adreçar a mitjans de comu-
nicació i audiovisuals.

Informes
complets:
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Els professionals que han utilitzat el servei
de telesuport psicològic que la Fundació
Galatea va posar en marxa a l’inici de la pan-
dèmia de COVID-19 han valorat la qualitat i
la utilitat de l’assistència amb un 4,8 de mit-
jana, en una escala de l’1 al 5. Davant els
bons resultats i la satisfacció dels usuaris, la
Fundació Bancària La Caixa va confirmar la

Des de la Fundació Galatea s’han preparat
una sèrie de càpsules per tal de donar
eines que poden ajudar a gestionar millor
les emocions. Aquests petits vídeos s’han
editat com a finestres imaginàries per aju-
dar els professionals a deixar de costat la
por, la ràbia o la preocupació, i a construir
l’equip de protecció emocional, l’EPE.

Píndola 1: De la preocupació a l’ocupació;
Píndola 2: Jo decideixo;
Píndola 3: Els paranys del pensament;
Píndola 4: Autorregulació emocional;
Píndola 5: El suport social.

SALUT DEL METGE

El servei de telesuport psicològic a professionals de la salut valorat com a “excel·lent”

Càpsules de gestió emocional en temps de pandèmia

continuïtat del finançament del servei per a
tot l’Estat fins al juny de 2021.

El servei de telesuport psicològic ha
atès, entre el 16 de març de 2020 i el 31 de
març de 2021, 1.300 professionals i ha
efectuat 4.400 intervencions (3,4 inter-
vencions de mitjana per cada usuari). El
70% dels quals han estat donats d’alta.

Els professionals de tot
l’Estat poden accedir a
aquest servei a través del
telèfon 900 670 777, de
dilluns a divendres, en horari
de 9 a 21 hores. Una xarxa
de 48 psicòlegs s’encarrega
d’atendre les consultes.

Més informació:

El programa també ofereix la possibilitat
de ser derivat a serveis específics si l’usuari
ho requereix, tot garantint la continuïtat
assistencial.

COVID-19
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COVID-19

Medicorasse, la corredoria d’asseguran-
ces que intermedia la pòlissa de baixa la-
boral de la mútua SURNE, ha incorporat la
garantia de baixa diària per COVID-19,
com a contractació opcional, en les asse-
gurances d’Incapacitat Laboral Temporal
Total. Actualment aquest risc no queda
cobert per la pòlissa, per tal com es tracta
d’una epidèmia, elevada i declarada ofi-
cialment al grau de pandèmia per l’Orga-
nització Mundial de la Salut (11-3-2020),

Garantia de baixa diària per COVID-19

Grup Med

per tant cal contractar la garantia per ob-
tenir la cobertura.

En el cas que la causa de la Incapaci-
tat Temporal Total per a l’activitat pro-
fessional sigui una alteració de salut im-
putable a la malaltia de la COVID-19
causada pel coronavirus SARS-Cov-2 i
diagnosticada mitjançant prova PCR
amb resultat positiu, l’asseguradora ga-
ranteix la meritació del subsidi diari con-
tractat per un període de cobertura mà-

xim de 21 dies per any, independentment
de la durada de la Incapacitat Temporal.
El període de cobertura màxim de 21
dies per any inclou les recaigudes, se-
qüeles i/o la suma dels subsidis diaris
meritats per aquesta garantia COVID-19
d’una manera consecutiva o amb inter-
vals de salut.

Més informació a: 900 10 49 69 o a
medicorasse@med.es. 

Ajut adreçat a donar suport a la conciliació
professional i la dinàmica familiar dels col-
legiats en cas de quarantena d’un fill provo-
cada per la COVID-19 durant el curs escolar,
provinent de l’àmbit escolar o familiar.

Valoració neuropsicològica i neurofísica
dirigida a col·legiats i familiars amb afec-
tacions cognitives i físiques que a conse-

Servei de cangur per a fills menors
de 12 anys en situació de quarantena
per la COVID-19

Valoració neuropsicològica post COVID-19

PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Servei de rehabilitació adreçat a aquells
col·legiats que actualment estan en situa-
ció de baixa laboral per haver-se infectat
de la COVID-19 en el seu lloc de treball.
L’objectiu de l’ajut és donar cobertura as-
sistencial a aquests metges i metgesses
que a causa de la malaltia estiguin patint
seqüeles funcionals, respiratòries, etc.

Suport per convalescència a malalts
de COVID-19

Aquest servei dona cobertura assistencial
domiciliària a aquells col·legiats i/o famili-
ars que es troben en situació de gran de-
pendència (grau III), els quals estaven in-
gressats a residències i/o assistien a centres
de dia, i que a causa de la situació de la
COVID-19 han hagut de quedar-se a casa.

Servei d’atenció domiciliària
COVID-19

qüència de la pandèmia s’hagin vist min-
vades o bé que durant la pandèmia hagin
patit una malaltia neurològica sense la

possibilitat de rebre un tractament ade-
quat. Valoració totalment gratuïta. 
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La qüestió

?Creus que el fet de ser dona
condicionarà d’alguna manera
el teu futur a la professió mèdica

Clàudia Riera Soler,
R3 de Medicina Familiar
i Comunitària
CAP de Sant Ildefons
de Cornellà de Llobregat

Metges i metgesses iniciem
al mateix moment les nostres
carreres professionals, però és
pel camí que es generen les
diferències. El sistema establert
i la societat en què vivim tenen
uns efectes en el nostre paper a
nivell laboral, i creen esquerdes
entre homes i dones.

El canvi, de moment, no és una
realitat, i encara queda un llarg
camí si el que volem són les
mateixes oportunitats. Malgrat
això, vull ser optimista. El
viratge en el nombre de dones
respecte a homes a les aules
de les universitats de medicina
del nostre país, amb majoria de
les primeres; les noves lleis que
avalen la igualtat de setmanes
de baixa de maternitat i
paternitat; més consciència i la
reducció, no suficient encara,
de les bretxes salarials... Uns
primers passos, una oportunitat
per tal que el fet de ser dones
no ens condicioni el nostre
futur de metgesses.

Maria Ciutad Celdrán,
R1 de pediatria a l’Hospital
Sant Joan de Déu

Totalment. De fet, comença a
condicionar-nos des de bon
principi. A la universitat ens
arriben consells sobre els
avantatges d’iniciar-nos en la
maternitat durant la residència.
La vida privada d’una persona
no hauria d’influir en la seva
vida laboral. Durant les
pràctiques de la universitat
ja experimentes situacions
desagradables i incòmodes.
Situacions i comentaris
desafortunats que difícilment
rebran companys del sexe
masculí. La dona sembla veure’s
forçada a mostrar més seguretat
i fermesa en qualsevol procés
establert en comparació amb el
seu company de sexe masculí.

La diferència en la promoció
professional dels homes
respecte de les dones queda
plasmada en el nombre de caps
de sexe masculí de qualsevol
hospital sobre el femení.

Em quedo amb el model de
doctores referents que són
cada cop més visibles i amb la
fortalesa que m’aporta ser dona.

Paula Pujals,
R-2 de Pneumologia a
l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau

Que el fet de ser dona
condicionarà el meu futur
com a metgessa no és cap
gran enigma. Malauradament,
sabem que sí, que encara hi ha
moltes persones que continuen
esperant que vingui el “doctor”,
que sigui el “jefe” qui parli amb
elles, i per a les quals nosaltres
continuarem sent, simplement,
les “nenes”. Sabem també que, si
algun dia volem arribar a dalt, el
camí serà molt ardu, només pel
fet de ser dona. I, precisament
per tot això, penso que hem
de lluitar, en aquesta i en totes
les professions. Perquè no hi
ha cap altra solució... Sovint,
quan sento algun comentari
desafortunat d’un pacient,
malgrat sé que segurament
no hi ha cap mala intenció,
em fa venir una sensació que
combina ràbia i llàstima a parts
iguals: “Tan joveneta i ja ets
doctora?” o “Quina edat tens...?
Si podries ser la meva neta...” És
per això que sempre tinc una
paraula educada preparada per
poder contestar, mig en broma,
però amb claredat i sinceritat.
Nosaltres som el canvi i aquest
canvi ja ha començat.

Anna de Daniel i Bisbe,
R1 d’Hematologia i
Hemoteràpia a l’Hospital Clínic
de Barcelona

Sí, tot i que en els últims
anys la situació de la dona a
l’entorn sanitari ha millorat, és
indubtable que encara queda
feina per fer. Les dones suposem
més del cinquanta per cent
de les facultatives, però en
canvi tenim poca visibilitat en
posicions de responsabilitat. Els
rols assignats tradicionalment
i la maternitat dificulten la
progressió professional en
entorns on hi ha poca conciliació
amb la vida personal i familiar.
Durant els primers anys de
residència les diferències no
són tan clares, però els anys i
ser mare són un punt d’inflexió,
ja que suposen una pausa a la
carrera professional mèdica i
investigadora. La millora de les
condicions laborals i l’ús de la
baixa paternal poden igualar
homes i dones al món mèdic i
permetre que ser mare no sigui
un impediment per arribar a
posicions de lideratge.

Articles complets a:
blogcomb.cat
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Bona praxi
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Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia

Document complet a:
www.comb.cat

Comunicat del CCMC davant l’aprovació de la

E
l Congrés dels Diputats va aprovar,
el passat dia 18 de març de 2021, la
Llei Orgànica de regulació de l’eu-
tanàsia. El Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC) es va

reafirmar en un comunicat en la línia del
seu Document de Posició L’assistència a
persones en situació de final de vida, pu-
blicat el juny de 2018, en el qual proposa
potenciar la “mirada pal·liativa”, tot espe-
ronant les actituds proactives dels profes-
sionals davant les situacions de final de
vida.

A continuació, en reproduïm un extracte
del document:

1. El metge ha de garantir una atenció ade-
quada a una persona en situació de final
de vida, respectant la seva voluntat i
consensuant i planificant les decisions
anticipades en tot allò possible.

2. Hi ha prou gruix de coneixement per
identificar precoçment la persona malal-
ta que es troba en situació de final de
vida, així com per posar en marxa la pla-
nificació de decisions anticipades (PDA)
amb el final de vida digne, sense inter-
vencions fútils i d’acord amb els seus va-
lors i preferències.

Hi ha prou base legal i deontològica per
evitar l’obstinació terapèutica mitjan-
çant l’adequació de l’esforç terapèutic,
així com per alleujar el patiment, si és
necessari mitjançant la sedació.

Però no totes les persones que ho neces-
siten tenen accés a les cures pal·liatives.
Per això, es fa necessari, i així ho reivindi-
quem, que l’atenció pal·liativa en el final
de vida sigui universalment accessible i,
per tant, que es comprometin els recur-
sos públics suficients per materialitzar-la
adequadament.

Per tant, les autoritats polítiques no po-
den eludir la seva responsabilitat en el
complet desenvolupament previ de la
llei de dependència.

El registre administratiu previst de pro-
fessionals sanitaris objectors de consci-
ència en l’ajut a morir pot no garantir la
preservació d’aquest dret constitucional:
la seva creació no sembla una solució ni
idònia (el registre no reflectiria totes les
situacions possibles i, d’altra banda, sense
el registre es garanteix igualment l’efecti-
vitat i la qualitat de l’acte de l’ajut a morir),
ni necessària (hi ha mesures menys costo-
ses que no restringirien el dret a la lliber-
tat de consciència), ni supera, en definiti-
va, un judici de proporcionalitat.

Pel que fa a les situacions possibles –les
quals abunden en la no idoneïtat de la
creació del registre–, cal tenir present
que l’exercici de l’objecció no sempre ha
de ser absolut o general, per exemple,
en relació amb les dues modalitats pre-
vistes per a l’ajut a morir. El metge pot
ben bé objectar respecte a l’administra-
ció directa al pacient d’una substància,
però, en canvi, pot acceptar participar
en el procés de prescripció o subminis-
trament de la substància per a l’autoad-
ministració del pacient. O a l’inrevés. Pot
donar-se també una objecció sobrevin-
guda per motius diversos (familiars,
d’afinitat o d’amistat amb el pacient, o
altres), que no pot ésser reprimida pel fet
de no haver-se declarat objector “antici-
padament i per escrit” i per no figurar en
el projectat registre.

5. És important assenyalar, finalment, que
el debat, situat en termes de despenalit-
zació de l’eutanàsia i del suïcidi assistit,
no és un debat mèdic –o no exclusiva-
ment mèdic–, sinó social, ètic i de creen-
ces personals, que la societat, en darrer
terme, ha de dirimir a través dels seus
representants parlamentaris i en el qual
els professionals sanitaris no hi hem de
tenir més capacitat decisòria que la resta
de ciutadans. 

3. Això no treu, però, que alguna persona, en
funció de la seva greu situació clínica i del
patiment insuportable que aquesta li pro-
voca, de les seves creences, de la seva esca-
la de valors, en plena competència i en ple
ús de la seva autonomia, desitgi disposar
de la seva pròpia vida i necessiti ajuda tèc-
nica per fer-ho de manera eficaç i indolora.

4. Cal garantir la llibertat de consciència del
metge, en tant que dret fonamental, esta-
blint mecanismes que respectin el dret a
l’objecció de manera reglada i planificada,
evitant que pugui ser discriminat en el seu
lloc de treball per raons de consciència.
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Davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

Els Col·legis de Metges de Catalunya
creen una comissió consultiva

A
mb motiu de la recent aprova-
ció de la Llei Orgànica de regu-
lació de l’eutanàsia, per la qual
es regula l’ajuda per morir a
l’àmbit de l’estat espanyol, el

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) ha considerat adequada i necessà-
ria la creació d’una comissió de caràcter
consultiu sobre l’aplicació de l’esmentada
llei a Catalunya, amb l’objectiu general de
vetllar per la seguretat jurídica i medicole-
gal i pel compliment deontològic. La Llei
Orgànica de regulació de l’eutanàsia en-
trarà en vigor el mes de juny, tres mesos
després de la seva publicació al BOE.

Bona praxi

Es plantegen com a objectius específics
d’aquesta comissió:

• Difondre entre els metges i metgesses
els conceptes de la nova llei.

• Formar els metges i metgesses en els as-
pectes medicolegals i jurídics de la llei.

• Protegir el dret de l’objecció de consci-
ència dels professionals que, per les
seves creences i concepció ideològica,
vulguin exercir-lo.

• Garantir el compliment dels deures
dels professionals: confidencialitat i in-
timitat dels pacients.

• Vetllar per la normopraxi assistencial i
per la seguretat clínica dels professio-
nals que prestin l’ajuda per morir.

• Elaborar un protocol d’actuació.

• Col·laborar amb la Comissió de Deon-
tologia del CCMC en aquelles qüesti-
ons derivades del desplegament de la
pròpia llei.

• Col·laborar amb la Comissió de Garan-
tia i Avaluació que, segons estableix la
mateixa llei, crearà el Departament de
Salut.

Segons consta al seu preàmbul, la llei
“pretén donar una resposta jurídica, sis-
temàtica, equilibrada i garantista a una
demanda sostinguda de la societat ac-
tual com és l’eutanàsia”. En aquest con-
text, el CCMC es reafirma en la línia de
potenciar la “mirada pal·liativa” en situa-
cions de final de vida. 
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E
l passat 14 de febrer es van celebrar
eleccions al Parlament de
Catalunya. Malgrat la pandèmia i la
crisi sanitària, econòmica i social
que se n’ha derivat, el futur del

sistema de salut i la discussió de propostes
al respecte van ocupar poc espai als debats
electorals. Tot seguit, us oferim un resum
d’un dels pocs actes previs a les eleccions
dedicat als reptes als quals ha de fer front
el sistema de salut. Es tracta del debat que
va organitzar el Cercle de Salut, el passat 9
de febrer, amb representants de les
diferents forces polítiques que concorrien a
les eleccions, en el qual es va analitzar,
entre d’altres aspectes, l’impacte que va
tenir als diferents programes electorals
l’informe 30 mesures per enfortir el sistema
de salut, que el Comitè d’Experts per a la
Transformació del Sistema Públic de Salut
va lliurar al Govern de la Generalitat el
setembre de 2020.

El president del Cercle de Salut, Lluís
Bohigas, va presentar el debat, que va ser
moderat pel director gerent de l’Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona, Manel del
Castillo. A continuació, exposem un resum
de les principals aportacions que cada
representant va fer durant el debat, per
ordre alfabètic:

Eleccions
al Parlament
de Catalunya
del 14F Assumpta Escarp

(PSC)

Partim de la base d’un
sistema sanitari públic,
universal, accessible,
equitatiu i finançat amb
impostos. Aquest és el
model i hi ha diferents
formes de provisió.
Arrosseguem molts
dèficits estructurals i cal
millorar el finançament
amb voluntat política de
prioritzar la salut, perquè
Catalunya és la comunitat
que destina menys a la
salut de totes. Hi ha moltes
coses del document que
compartim: la necessitat
de cercar el consens
perquè la salut estigui al
centre de l’acció de govern,
la continuïtat assistencial,
el reforç de la salut pública.
Necessitem més recursos
i capacitat de gestió i de
planificació plurianual.
És evident que calen
professionals, sobretot
d’infermeria, i nous perfils,
així com determinar
formacions i rols. Hem
d’abordar les condicions
laborals perquè tenim
els professionals pitjor
pagats d’Europa. Potenciar
l’autonomia de gestió en
l’atenció primària és bàsic.
La modernització de la
gestió passa, entre altres
coses, per la governança
d’àmbit territorial. La salut
es mereix un pacte i un
acord de base àmplia i que
duri en el temps.

Manel Balcells
(ERC)

Les mesures del comitè
d’experts estan bé, però
cal un canvi de model amb
molta més profunditat. El
nostre ha de ser un sistema
de salut públic, universal,
finançat amb impostos i
que garanteixi la qualitat
independentment de qui
en fa la provisió. Per tant,
tots els proveïdors han
de ser iguals, per això cal
desenvolupar la llei de
l’ICS i anar a poc a poc cap
a un conveni únic a tot el
sistema. El model ha de
pivotar sobre l’atenció
primària i la comunitària,
amb els recursos
necessaris, gestionada
des del territori, i amb una
bona coordinació amb
l’atenció especialitzada
i amb el sistema social.
El finançament ha de ser
capitatiu. Sí a l’autonomia
de gestió dels centres
d’atenció primària, però en
el marc d’una planificació
i avaluació de l’autoritat
sanitària. Calen canvis de
rols professionals i noves
professions que alliberin
metges i infermeres de la
burocràcia. Per tot això,
calen canvis legislatius
(impulsar la nova llei de
salut i social de Catalunya)
i suport parlamentari.
És imprescindible un
acord de mínims. Hem de
solventar el dèficit fiscal
i aprofitar els projectes
next generation de
reconstrucció europea.

Vidal Aragonès
(CUP-G)

Apostem per la reforma
del sistema, basada en
tres elements essencials.
El primer a reformar és el
finançament: no podem
tenir uns pressupostos el
2020 inferiors als de 2010.
Segon element, defensem
la sanitat pública de gestió
i provisió cent per cent
pública. Tercer element:
millora de les condicions
laborals de tots els
treballadors i treballadores
que conformen el sistema
sanitari, no només d’una
part. No compartim
bona part de l’anàlisi
que conté l’informe
de les 30 mesures, ni
de les propostes que
formula, ja que defensa
un model de gestió
privada i desregularitzada.
El pressupost que s’hi
planteja és insuficient i,
sobre condicions laborals,
fa una afirmació molt
genèrica de millora.
Nosaltres plantegem
un conveni únic per a
tota la sanitat, sigui de
gestió pública o privada,
basat en l’estabilitat
laboral. No volem ni
empreses privades ni
entitats religioses al
sistema sanitari públic. El
cooperativisme pot ser
interessant si hi participen
tots els treballadors. No
tornarem a un pacte de
salut que no signifiqui res.

Debat sobre les propostes en
l’àmbit de la salut de les
forces polítiques, organitzat
pel Cercle de Salut

Debat
complet a:
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Pere A. Montserrat
(PDeCAT)

El document dels experts
ens sembla un molt
bon document base
per reformar el sistema
sanitari, si bé cal anar
una mica més enllà. La
transformació del sistema
haurà de comptar amb el
suport majoritari de totes
les forces polítiques i, per
això, plantegem un Pacte
Nacional per la Salut. El
pacient ha de ser el centre
de les polítiques sanitàries.
Cal finançament suficient,
garantint els 5.000 milions
d’euros addicionals
que necessitem, però
també cal un esforç de la
Generalitat per assignar a
salut el que li correspon.
És urgent millorar les
condicions laborals de
tots els professionals i
incorporar nous perfils.
Apostem per la salut
digital, per la integració
dels serveis sanitaris i
socials, sense oblidar la
salut mental, i per una
Agència de Salut Pública
proactiva. Cal potenciar el
pagament per resultats,
un sistema de contractació
clar i transparent i
l’autonomia organitzativa
i de gestió als equips
d’atenció primària. També
som partidaris de revisar
la cartera de serveis i de
garantir l’equitat al territori.

Jorge Soler
(Cs)

Compartim les línies
generals del document
dels experts i el seu
diagnòstic, però per tirar
endavant les propostes
cal arribar a acords i
consensos. La política
es demostra amb les
prioritats. Apostem per
un model transparent,
amb indicadors que
serveixin no només per
a la gestió, també per a
la política i per al control
per part dels ciutadans.
No tenim un bon sistema
sanitari, el que tenim ara
mateix són excel·lents
professionals mal pagats
i saturats. L’experiència
de la pandèmia demostra
que necessitem una salut
pública més proactiva i,
quan parlem d’atenció
primària, cal fer-ho des
del coneixement. És
importantíssim que el
model postCOVID abordi
de manera urgent la
patologia “confinada”,
perquè, segur que si
mirem indicadors, els
tindrem tots en vermell.
Cal un model que no oblidi
les residències ni l’enorme
repte que suposa la salut
mental, especialment
l’abordatge del suïcidi
i de les addiccions. Cal
abordar i aprofitar noves
competències de les
farmàcies, a les quals cal
felicitar per la gestió feta
durant la pandèmia.

Laura Oliva
(En Comú Podem)

Cal transformar
radicalment el sistema
de salut, actualment
molt debilitat després
d’anys de retallades, i
desmercantilitzar-lo.
Compartim moltes de les
propostes que es fan al
document d’experts, com
ara potenciar l’Agència
de Qualitat i Avaluació
Sanitàries (AQuAS) o
implementar l’Agència
de Salut Pública de
Catalunya, però trobem
a faltar propostes de
transformació real.
Defensem que es destini el
7 % del PIB a sanitat i que
l’atenció primària tingui
el 25 % del pressupost
de salut. Apostem per
la gestió, la planificació
i la provisió públiques,
sense privatitzacions ni
externalitzacions. Cal
una integració del model
hospitalari i de primària.
Els professionals han de
liderar el sistema i s’han
de poder autogestionar
i autoorganitzar, però no
des del corporativisme.
Ens cal un Pacte Nacional
de Salut que inclogui
el consens de totes les
formacions. La gestió
per resultats s’ha de fer a
partir de l’interès públic
i de la participació dels
professionals.

Santi Rodríguez
(PPC)

Cal millorar el finançament
del sistema de salut.
Durant quatre anys, ens
hem permès el luxe de
no tenir pressupostos.
Cal oferir un horitzó
de desenvolupament
professional als
professionals sanitaris i
millorar les condicions
laborals. Estem en total
sintonia amb les mesures
que es proposen al
document dels experts.
És necessari reforçar
l’Agència de Salut Pública
per preveure situacions
excepcionals com la que
hem viscut, així com
integrar l’atenció social
amb la sanitària. No tenim
cap mena d’inconvenient a
participar en un pacte per
la salut si és assumible. Ja
és hora de definir un paper
estable de les més de
3.000 oficines de farmàcia
al sistema sanitari. Pel que
fa a la incorporació de l’ICS
al règim de concertació,
creiem que és totalment
raonable. El que ens
genera més dubtes és
l’autonomia de gestió dels
equips d’atenció primària
si abans no hi ha un reforç
important.

Jordi Fàbrega
(JxCat)

El model sanitari català
va ser un model d’èxit i
de consens, però ara cal
reformar-lo i necessita més
inversió. És un bon model,
basat en l’excel·lència d’uns
professionals mal retribuïts
i poc reconeguts. L’informe
de les 30 mesures ha estat
un dels documents clau
en l’elaboració del nostre
programa electoral. La
governança territorial
(regions sanitàries)
i el pagament per
resultats, amb correctors
sociodemogràfics, són
fonamentals. Estem
completament d’acord
que l’Institut Català de
la Salut (ICS) entri en uns
criteris de concertació
similars als de la resta del
sistema. L’autonomia de
gestió de l’atenció primària
és fonamental. Hem de
fer una modernització de
la farmàcia i adaptar-la a
la societat. S’ha d’incloure
els professionals dins dels
òrgans de decisió, millorar
les seves condicions
laborals i incrementar
les ràtios. Cal crear nous
rols professionals per tal
que tothom faci el que
millor sap fer. És necessari,
tal com recull el nostre
programa, el Pacte de
Salut.
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Dossier

Quin és el perfil dels metges que van
començar la residència el 2020?
Més de 900 metges i metgesses van co-
mençar la residència el 2020, un any en
què molts han hagut d’afrontar una crisi
excepcional per la pandèmia de la
COVID-19. Molts, abans de tenir plaça, ja

Hospital Universitari Vall d’Hebron (14,1 %)

Hospital Universitari de Bellvitge (8,9 %)

Hospital Clínic de Barcelona (8,7 %)

Hospital Santa Creu i Sant Pau (7,1 %)

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (6,7 %)

Parc de Salut Mar - Hospital del Mar (6,5 %)

UDM AFYC Barcelona Ciutat ICS (6,2 %)

UDM AFYC Costa Ponent ICS (5,7 %)

Corporació Sanitària Parc Taulí (4,6 %)

UDM AFYC Bcn-Metropolitana Nord ICS (3,6 %)

Hospital Universitari Mútua de Terrassa (3,4 %)

Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa (3,1 %)

Altres (21,4 %)

128
81
79
64
61
59
56
52
42
33
31
28

192

s’havien incorporat a diferents centres sa-
nitaris per fer tasques de reforç davant la
situació d’emergència sanitària que es va
produir el març de 2020. Sens dubte, va ser
una experiència que difícilment oblidaran.

Dels 906 metges que es van incorporar el
2020, un 62,8 % són dones i un 37,2 %, ho-
mes, una proporció similar a la del 2019.

Dones
62,8 %

569
Homes
37,2 %

337

Altres
1,1 %

10

Resta d’Espanya
28,1 %

255

Amèrica Llatina i Central
20,0 %

181

Resta d’Europa
4,9 %

44

Total
100 %

906

Sexe:

Especialitat:

Procedència:
(lloc de naixement)

Centre:

Catalunya
45,9 %

416

Tarragona
2,6 %

24

Girona
2,8 %

25

Barcelona
39,1 %

354
Lleida
13

1,4 %

Medicina familiar
i comunitària

Pediatria i
àrees específiques

Anestesiologia
i reanimació

Medicina interna

Psiquiatria

Cirurgia ortopèdica
i traumatologia

Obstetrícia i
ginecologia

Cirurgia general
i aparell digestiu

Radiodiagnòstic

Oftalmologia

Aparell digestiu

Medicina intensiva

Altres

223
24,6 %

41
4,5 %

27
3,0 %

59
6,5 %

39
4,3 %

26
2,9 %

57
6,3 %

37
4,1 %

20
2,2 %

47
5,2 %

34
3,8 %

18
2,0 %

278
30,6 %



Des del Servei d’Ocupació, s’ha treballat
per tal que les ofertes tinguin uns mínims
de qualitat. En aquest sentit, s’ha aconse-
guit que el tipus de contractació majorità-
ria sigui en règim laboral (més del 70 %).

Durant el 2021 el Servei d’Ocupació im-
plementarà la inscripció totalment en lí-
nia a la borsa de treball, sense perdre mai
l’atenció personal i especialitzada. Es con-
tinuaran atenent consultes sobre sortides
laborals, mercat de treball mèdic, reorien-
tació de carrera o cerca de professionals.
Tots aquests serveis es presten sense cap
cost d’intermediació per a oferents ni per a
demandants de feina.

Una vegada més, cal insistir en la necessi-
tat de buscar solucions a la incongruència
de l’augment progressiu de col·legiació de
metges que no poden homologar l’especi-
alitat (terminis de 4-5 anys per ser avaluats)
o que tindran dificultats per accedir a la
formació via MIR. En general, la taxa de
metges/1.000 habitants és correcta, però
quan es concreta per especialitats, hi ha
grans diferències en la dificultat per a la
seva cobertura.
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El Servei d’Ocupació
vetlla per la qualitat de les ofertes laborals

Evolució del nombre absolut d’ofertes rebudes i d’ofertes
gestionades pel Servei d’Ocupació del CoMB

Evolució del nombre de metges actius a la borsa de treball
i del nombre d’inscripcions anuals

Dossier

M
algrat les dificultats del 2020,
el Servei d’Ocupació del
CoMB continua donant ser-
vei a col·legiats i organitza-
cions, superant registres any

rere any. El nombre de metges inscrits no ha
deixat d’augmentar i, per primer cop, s’ha
superat el nombre de 500 inscrits en un any.
L’últim trimestre del 2020 també ha estat de
rècord, mai abans no s’havien rebut més de
500 ofertes ni s’havien gestionat més de
400 ofertes en un mateix trimestre.

Durant la primera onada de la pandèmia, des
del Servei d’Ocupació, i aprofitant l’equip
humà i la tecnologia, es va crear i gestionar
una borsa específica de professionals de
suport COVID-19 de més de 1.200 persones
que es varen posar a disposició del sistema
de salut en la lluita contra aquesta malaltia.

En els últims 5 anys, els inscrits al Servei
d’Ocupació han anat augmentant anual-
ment, fins a arribar, el passat 2020, a 563
inscrits en un any. Això suposa un aug-
ment del 27 % respecte el 2019 i d’un 67 %
respecte al 2016.

El perfil del metge inscrit
Actualment hi ha 3.840 usuaris actius a la
borsa de treball del Servei d’Ocupació,

que està oberta a tots els metges col·le-
giats a qualsevol dels quatre col·legis ca-
talans.

La mitjana d’edat dels inscrits el 2020 se
situa en els 37 anys i la majoria dels nous
inscrits han nascut fora de l’Estat espa-
nyol (60 % nascuts a l’estranger), sobretot
a Llatinoamèrica. El perfil del metge inscrit
continua sent de manera majoritària el de
metge no especialista: el 2020, el 80 % dels
metges inscrits no disposaven d’especiali-
tat via MIR o d’especialitat homologada.
Aquest fet suposa un desajustament, ja
que la majoria d’ofertes (el 74 %) demanen
una especialitat via MIR o homologada. És
per això que la borsa de treball també és
molt atractiva per a professionals especia-
listes que amb tota confidencialitat volen
rebre ofertes per complementar la seva
feina actual o canviar-la.

Aproximadament un 15 % d’ofertes es de-
sestimen per no complir els requisits mí-
nims que determina el Servei d’Ocupació.

Pel que fa al perfil de les ofertes, el sector
privat és el que més en fa arribar (més del
50 %). El 10 % de les ofertes són del sector
públic (ICS) i un terç del sector públic con-
certat.

3.225 3.010
3.379 3.518

3.839

337 342 416 443 563

Total actius a la BorsaInscripcions anuals a la Borsa Ofertes gestionadesOfertes rebudes

20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

1.013

1.177

1.254

1.455

1.356

1.541

1.431

1.651

1.261

1.514
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Responsabilitat Civil Professional

Anàlisi de les reclamacions per
responsabilitat professional
mèdica a Catalunya (2000-2018)

Avantatges
de la Pòlissa de
Responsabilitat
Civil Professional
del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya

Tesi doctoral del doctor Josep Benet Travé

E
l passat 12 de gener va tenir lloc la
primera defensa de tesi doctoral
que es duu a terme a la seu del
COMB, a càrrec del doctor Josep
Benet Travé i amb el títol d’“Análisis

de las reclamaciones por responsabilidad pro-
fesional médica en Cataluña durante el perío-
do 2000-2018”. Dita tesi s’ha desenvolupat
dins del programa de Metodologia de la Re-
cerca Biomèdica i Salut Pública del Departa-
ment de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecolo-
gia, i de Medicina Preventiva i Salut Pública
de la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i ha estat diri-
gida pels doctors Josep Arimany Manso, di-
rector de la Càtedra de Responsabilitat Pro-
fessional Mèdica i Medicina Legal de la UAB
i Xavier Bonfill Cosp, coordinador del pro-
grama de doctorat, ha estat el seu tutor.

L’objectiu principal d’aquesta recerca ha
estat conèixer l’impacte de les reclama-
cions professionals mèdiques a Catalunya i
la tipologia dels actes mèdics i quirúrgics
més freqüentment reclamats.

Així mateix els objectius secundaris van
ser quantificar el nombre de reclamacions

anuals segons la via d’interposició de la
reclamació (judicials; civil, penal i patri-
monial i extrajudicials), així com calcular
els indicadors en base poblacional sobre
freqüència de les reclamacions, analitzar
els procediments medicoquirúrgics que
generen reclamacions més freqüent-
ment, descriure les variables associades a
la pràctica clínica de les reclamacions (ac-
tes mèdics, quirúrgics, mèdics i quirúr-
gics, especialitat de l’acte mèdic catego-
rització del diagnòstic i/o procediment,
estudiar les causes de la reclamació (mo-
tius expressats pels pacients, els seus fa-
miliars o els seus representants legals),
descriure la resolució de les reclamacions,
analitzar els costos econòmics de les re-
clamacions segons especialitats i compa-
rar mitjançant un subestudi específic,
amb tècniques d’anàlisi multivariant, les
variables que defineixen de forma inde-
pendent l’associació amb responsabilitat
de les reclamacions.

L’enhorabona al doctor Josep Benet Travé
per la defensa del seu treball, així com al
Servei de Responsabilitat Professional del
CoMB per la seva vuitena tesi defensada.

Pòlissa de primer tram: actua per
molt reduïda que sigui la reclamació

(possibilitat de contractar
un segon tram)

Pòlissa col·lectiva que agrupa
més de 26.400 metges

Gestionada per un equip
d’especialistes en dret sanitari

Cobreix a partir de l’alta, amb
retroactivitat (si no existeix una

pòlissa anterior)

Cobreix també a nivell
internacional, prèvia autorització

(excepte Estats Units i Canadà)

En cas de reclamació, ofereix
assessorament personalitzat i

informació contínua



La Junta informa

E
l mes de desembre de 2020 va
tenir lloc la darrera Assemblea de
Compromissaris de l’any. El
president del CoMB, Jaume
Padrós, va exposar en l’informe de

presidència com la institució ha reaccionat
a les necessitats dels metges durant la
pandèmia i la seva preocupació davant
l’arribada de la tercera onada després de
les festes nadalenques. També va fer
referència al fet que el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC) no
compartia la petició de cessament del
director del Centre de Coordinació
d’Emergències de Sanitat, Fernando
Simón, promoguda pel Consell General de
Col·legis de Metges de l’Estat (CGCOM).Tot
i que els quatre col·legis catalans formen
part de l’òrgan que agrupa els 52 de tot
l’Estat espanyol, Jaume Padrós va matisar
que els col·legis de metges catalans no
secundaven la demanda i ho feien “per
raons de fons i de forma”. Padrós va
advertir que “la crítica legítima no justifica
aquesta petició de cessament”, que d’altra
banda, no formava part de l’ordre del dia
de l’assemblea del CGCOM, tot i que la
seva “transcendència” ho feia “exigible”, va
afirmar Padrós.

Resultats i xifra de negoci de Grup Med
El conseller delegat i director general del
Grup Med, Albert Lluch, va presentar els
resultats de Grup Med de 2019, unes xifres
que mostren la tendència sostinguda de
creixement tant en ingressos com en
resultats dels darrers anys amb una

L’Assemblea de Compromissaris
aprova el pressupost per al 2021

aportació directa al Col·legi de 2.875.369
euros. Aquests beneficis permeten
finançar millor els projectes col·legials, així
com més serveis i ajuts socials i econòmics
per als col·legiats i les seves famílies.
El conseller delegat i director general del
Grup Med va emfasitzar que la corporació
és una eina al servei dels metges i del
Col·legi, coherent amb la seva missió i valors
i que segueix compromesa a garantir-ne la
sostenibilitat amb una estratègia de
responsabilitat corporativa en el centre de
la qual hi ha la creació de valor social
sostenible en un àmbit de bon govern.

Aprovació de la proposta de pressupost
de l’exercici 2021
El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va
presentar la previsió d’ingressos i
despeses per a l’exercici de 2021
—aprovada pels compromissaris— que
aborda els eixos prioritaris: l’accent social i
la solidaritat dels metges (gràcies a
programes d’atenció i ajuda als companys
que es troben en circumstàncies
complicades, destacant-ne el PAIMM i el
PPS, i a les bonificacions i exempcions en
la quota col·legial); l’activitat col·legial, la
participació i la proximitat de la institució
al metge (amb iniciatives d’informació i
divulgació, i la formació amb l’Institut de
Formació Mèdica i Lideratge -IFMiL,
iniciativa dels quatre col·legis catalans per
donar impuls a la formació mèdica
continuada i acreditada amb la visió
compartida del lideratge). 

Bonificacions i exempcions
de la quota col·legial

• 50 %: metges en precarietat
laboral* i metges joves (4
primers anys de col·legiació,
dins dels 6 primers anys de
llicenciatura).

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

Quota col·legial trimestral
per al 2021:

• Quota col·legial 65,55 +
Quota PPS 24,76 =
90,31 €

• Quota col·legial reduïda 32,78 +
Quota PPS 24,76 =
57,54 €

*Ingressos anuals inferiors a dues
vegades el salari mínim
interprofessional
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Activitat col·legial

El CoMB estrena nova seu de la
delegació comarcal a Sabadell
Les oficines es traslladen al carrer Batllevell, 79 de Sabadell, Vallès Occidental.

A
mb aquesta nova seu, el CoMB
vol millorar l’atenció dels col·le-
giats de Sabadell i de la resta de
la comarca del Vallès Occiden-
tal, reforçant els serveis de su-

port i assessorament, amb una atenció inte-
gral i personalitzada i amb un tracte de
valor des del compromís i la proximitat. El
nou espai es centrarà en els serveis col·le-
gials i del Grup Med, principalment en l’àm-
bit assegurador (Medicorasse) i bancari
(Med1), i comptarà amb un equip especialit-
zat i amb un horari ampli per donar respos-
ta a les prop de 2.000 consultes anuals que
plantegen els col·legiats de la zona.

La nova delegació potenciarà un model
d’atenció centrat en el col·legiat.

En aquesta línia s’han dut a terme les se-
güents actuacions:

• Habilitació d’àrees diferenciades per faci-
litar l’atenció personalitzada de l’assessor
en cada visita.

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

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

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

• Reestructuració flexible per assumir les
diferents capacitats d’activitat segons el
moment de l’any.

A la comarca del Vallès Occidental, hi
viuen més de 4.900 metges col·legiats
(54 % dones i 46 % homes, amb una mitja-
na d’edat global de 50,8 anys), que són
atesos a través de la delegació de Saba-
dell la qual gestiona el registre col·legial,
informa dels serveis que ofereixen la resta
d’àrees del CoMB i el Grup Med i orienta
sobre com actuar i on dirigir-se per tractar
aquells temes que requereixen un tracta-
ment especialitzat. 



E
l Col·legi de Metges de
Barcelona ha estrenat nou web
amb noves funcionalitats i nou
disseny, que permetran cercar
la informació d’una manera més

fàcil i fer les gestions col·legials de
manera més àgil.

Una de les grans novetats és la posada
en marxa de l’Àrea Privada del
Col·legiat, un espai personal on consten
les dades personals i professionals i des
d’on es pot accedir de manera directa i
fàcil a tots els tràmits col·legials.

Dins d’aquesta àrea privada es pot
demanar cita prèvia, iniciar el tràmit de
sol·licitud dels certificats col·legials,
modificar les dades col·legials i
consultar l’estat en què es troba alguna
de les gestions fetes amb la Unitat
d’Atenció al Col·legiat. També es pot fer
una ullada al rebut col·legial i al detall
de les quotes i descarregar diplomes
d’assistència a actes, entre d’altres.

A l’espai personal del col·legiat s’hi
accedeix des de la part superior del web,
amb l’usuari i la clau que cada col·legiat
tenia fins ara. Aquest espai anirà guanyant
funcionalitats.

La nova estructura facilita la navegació i
està adaptada a les últimes tendències
digitals:

• Millora la usabilitat i l’arquitectura de
la informació: s’ha fet una tasca
important de continguts, tant pel que fa
a la revisió de la informació existent, com
a la creació de nous apartats. S’ha optat
per una informació més sintètica i molt
més visual, acompanyada sempre que es
pugui d’imatges, icones i vídeos.

• Web responsiu: el disseny adapta
dinàmicament els continguts a la mida i
a les diferents resolucions de la pantalla
del dispositiu des d’on s’hi accedeix. Així,
es pot visitar i consultar el web col·legial
des del mòbil, tauleta, ordinador portàtil
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www.comb.cat

o de sobretaula amb més facilitat d’accés
a la informació.

• Millora el posicionament a buscadors.
S’ha treballat en l’optimització de
l’estructura i del contingut per a motors
de cerca, amb l’objectiu d’augmentar la
visibilitat de la pàgina web, millorant la
seva posició en la pàgina de resultats.

• El cercador documental és una altra de
les novetats incorporades. És una eina
que ha de permetre cercar documents i
publicacions amb paraules clau i, per tant,
trobar la informació de manera més àgil.

Accessibilitat, fluïdesa, rapidesa, síntesi,
feedback, transparència, interacció...
aquestes són les idees que han ajudat a
construir el nou web col·legial, una eina
cabdal en la comunicació del Col·legi amb
els metges i amb la societat. La nova
pàgina web s’ha desenvolupat amb
recursos propis del Col·legi i amb el
suport del Grup Med. 

Nou web del
Col·legi de Metges de Barcelona

Activitat col·legial
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Cicle de
sessions de
FAQ’s en
acreditació

A
l llarg del primer trimestre de
l’any, el Servei d’Acreditació de
la Formació Mèdica del CCMC
(SAFMC) ha organitzat un se-
guit de sessions formatives

per donar una resposta efectiva a l’allau de
trucades i l’alt nombre d’esmenes que es
detecten a les sol·licituds d’acreditació re-
budes al servei.

Les sessions es van plantejar en un format
telemàtic, per tal de poder donar així la in-
formació de manera conjunta i facilitar que
els assistents poguessin plantejar les seves
preguntes en obert.

El fet de poder posar en comú les qüesti-
ons facilita que les persones que s’encarre-
guen de la gestió de les acreditacions a les
diferents organitzacions comparteixin
dubtes i s’obre la possibilitat a l’aprenen-
tatge i a la col·laboració.

La dinàmica de les sessions va consistir en
reunions en streaming, amb uns 20-30 mi-
nuts de presentació per part de personal
del servei, als quals seguien uns 30 minuts
de preguntes i respostes. De moment, se
n’han dut a terme quatre, que inicialment
estaven previstes per a 20 participants.
Però, davant l’elevada demanda de places
(algunes sessions van exhaurir disponibili-
tat en menys de 24 hores) es va haver

Acreditació de la formació

d’ampliar el nombre de participants fins a
50, i tot i així molts professionals n’han
quedat fora.

Per donar una ràpida resposta a aquesta
alta demanda, totes aquelles persones que
no van poder assistir-hi poden consultar
totes les sessions, que es van enregistrar i
que ja s’han publicat al canal de YouTube
de SAFMC.

Un cop constatada la necessitat d’aquestes
sessions d’aclariment de dubtes, s’ha deci-
dit programar-ne cada tres mesos i anar
oferint-ne de noves lligades a les deman-
des rebudes, els problemes detectats, les
actualitzacions i les novetats.

Així mateix, totes les preguntes fetes pels
participants s’han transcrit i es podran
consultar en un enllaç a sota de cadascuna
de les presentacions al canal de YouTube.
També es podran trobar a l’apartat de Re-
cursos de l’aplicatiu Acredita.

Helena Segura Badia, directora Tècnica del
Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica.
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

• Reduir els errors procedimentals i
metodològics que detectem a les
sol·licituds d’acreditació

• Reduir els errors reiteratius i
freqüents en la documentació
aportada i en les pàgines web del
curs

• Facilitar la presentació d’una
sol·licitud

• Detallar tots els passos del procés
d’acreditació i els errors més
freqüents

• Clarificar les funcions i
responsabilitats de l’organitzador
en activitats patrocinades

1a sessió: L’ABC de les activitats a
distància, què cal saber (youtube)

2a sessió: Els mínims: en programes,
pàgines web i diplomes (youtube)

3a sessió: 11 febrer - Sol·licitud
d’acreditació: Procediment
administratiu (youtube)

4a sessió Clarifiquem: Funcions de
l’organitzador i del patrocinador
(youtube)

5a sessió (25 febrer): Acreditació de
grups de treball. Específica per a
organitzacions professionals i societats
científiques

6a sessió (9 març): Acreditació de
webinars i reunions en streaming

Objectius específics de les sessions

Relació de sessions
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Nou metges reben les Beques
Bada en cooperació 2020

E
n temps de pandèmia, la coopera-
ció i la salut internacional són més
imprescindibles que mai i per això,
malgrat la dificultat de la situació a
finals de novembre, l’Àrea de Coo-

peració del Col·legi va celebrar en format
seminari web la Jornada de Cooperació, en
el marc de la qual es van fer els lliuraments
de les XXVII Beques “Dr. José Luis Bada”.

La jornada va ser presentada per la vocal
de la Junta del CoMB i directora mèdica de
l’Hospital de Granollers, Mònica Botta, i hi
va participar la tècnica de projectes de Co-
operació internacional de Creu Roja Cata-
lunya i ex delegada de Creu Roja al Líban,
Marina Juan Mateu, que va explicar la com-
plicada situació en la qual es troba el Líban
i com afronta la pandèmia per la COVID-19.

Mònica Botta va donar a conèixer el nom
dels 9 professionals de la medicina que van
rebre les beques per formar-se en coopera-
ció i salut internacional, aquest any la dota-
ció econòmica de les Beques Bada ha estat
de 24.750 € per part del CoMB. Des de l’any
1993 s’han rebut més de 230 sol·licituds i
s’han concedit beques per un import supe-
rior al milió d’euros.

Jornada sobre “La situació al Líban
i la COVID-19”
Mònica Botta va presentar la jornada sobre
“La situació al Líban i la COVID-19” i va res-
saltar que en aquesta edició de la jornada
de cooperació es volia posar el focus en
aquelles situacions que habitualment no
estan en portada dels mitjans de comuni-
cació i el Líban n’és un clar exemple. Per

això es va centrar a analitzar com es gestio-
na la pandèmia al Líban, que impacta en
aquest país en un moment de crisi huma-
nitària, econòmica, política i social.

Marina Juan Mateu va explicar la complexa
situació en què es troba el Líban, amb més
d’un milió de refugiats de la guerra de Síria
i amb una història recent plena de conflic-
tes i crisis de refugiats. Mateu va destacar
que actualment hi ha tres crisis al Líban
— econòmica, social i sanitària— a la qual
s’hi va sumar l’explosió al port de Beirut. En
aquest context, a dia d’avui, la COVID-19
no és, per a la població, el seu principal
problema. Al Líban les mancances de tota
mena fan molt difícil el combat de la pan-
dèmia, va concloure.

Debat complet a:
www.blogcomb.cat

Metges Becats (d’esquerra a dreta)

Darío Alejandro Arias Andrade
Màster en Salut Internacional i Cooperació
(UAB)
Maria Agustina Dal Molín Veglia
Tropical Medicine and Clinical Decision
Making (Institut de Medicina Tropical
d’Anvers) i Màster en SIDA (UB)
Adoumbaye Djimtolna
Especialitat COT (Burkina Faso)
Laia Ferrer Ventura
Màster en Salut Global (ISGlobal)
Claudia Flores Calderón
Màster en Salut Internacional i Cooperació
(UAB)
Ave María Miaga Obama Nsang
Màster Universitari en Recerca i Intervenció
Psicosocial (UAB)
Montserrat Roca Costa
Màster en Salut Internacional i Cooperació
(UAB)
Eva Torrents Lara
Curs Semipresencial de Salut Internacional
(Unitat Docent Hospital Vall d’Hebron)
Carlos Andrés Villamizar Villabona
Màster en Salut Internacional i Cooperació
(UAB)
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Entrevista completa:
www.blogcomb.catEntrevista

“La salut
materna és un
dels millors
indicadors del
nivell de salut
d’un país i alhora
és dels més
desiguals a
escala global”

Laia Ferrer,
beca Bada 2020

A
mb dinou anys, Laia Ferrer va
viure la seva primera experièn-
cia com a cooperant. Encara era
estudiant de Medicina quan va
viatjar a Etiòpia per fer volunta-

riat a un orfenat i va ser llavors quan va de-
cidir que orientaria la seva carrera cap a un
camp que li permetés continuar treballant
en cooperació. Es va especialitzar en
Ginecologia i Obstetrícia i amb Metges
Sense Fronteres ha treballat vinculada a
projectes de salut de la dona en països
com el Iemen, l’Afganistan o Sierra Leone.
L’any 2020 va aconseguir una beca Bada
amb la qual està cursant el Màster en Salut
Global d’ISGlobal mentre combina la seva
tasca assistencial a l’ASSIR Esquerra de Bar-
celona.

Com vas entrar en contacte amb el món
de la cooperació?
Als dinou anys, quan era estudiant de se-
gon de Medicina, juntament amb uns
companys de carrera, vaig fer un voluntari-
at a un orfenat d’Etiòpia. Allà vaig desco-
brir una realitat diferent a la nostra i vaig
tornar amb la idea d’especialitzar-me en
algun camp de la Medicina que em fos útil
per treballar en cooperació.

Quina ha estat la teva trajectòria com
a metgessa cooperant?
En els següents anys de carrera vaig anar a
l’Índia, també com a voluntària, a un centre
d’atenció maternoinfantil. Posteriorment,
ja com a resident de Ginecologia, vaig
col•laborar en una formació d’ecografia fe-
tal a Burkina Faso i, acabada l’especialitat,
vaig treballar en Obstetrícia i Ginecologia
amb Metges Sense Fronteres a Sierra Leo-
ne, l’Afganistan i el Iemen.

Què t’aporta la cooperació, tant
professionalment com personal?
Professionalment, és un repte. Personal-
ment, és enriquidor, ja que et fa veure les
coses des d’una altra perspectiva i valorar
molt més el sistema de salut català i la for-
mació que hem rebut aquí com a metges,
que és excel·lent.

L’any 2018 vas estar a l’Afganistan
treballant a una maternitat; has estat
sempre vinculada a projectes
relacionats amb la salut de la dona?
Sí, és el que més m’interessa. La salut ma-
terna és un dels millors indicadors del ni-
vell de salut d’un país i, alhora, és dels més
desiguals a nivell global. Algun dels projec-

tes en què vaig treballar, com la maternitat
de l’Afganistan, tenen un impacte molt po-
sitiu en la societat.

Quines situacions t’han marcat,
en positiu i en negatiu?
En positiu, les relacions personals amb les
treballadores del país i les pacients. En ne-
gatiu, les morts maternes. Aquí no hi estem
acostumats, per sort. Veure morir una noia
de 20 anys per una hemorràgia postpart en
un context de preeclàmpsia és dur, perquè
saps que aquí no s’hauria mort. Hauríem
fet un bon seguiment gestacional, hauríem
detectat el risc de preeclàmpsia, hauríem
fet un maneig precoç, etc. Aquí som siste-
màtics, hi ha professionals molt ben for-
mats en cada esglaó i el sistema de salut
pública ens permet arribar a tothom. Allà
tot això no existeix, la dona t’arriba molt
tard.

Amb la Beca Bada cursaràs el Màster
en Salut Global d’ISGlobal. Una vegada
acabis aquesta formació, quin serà el
següent pas en la teva trajectòria com
a metgessa cooperant?
El Màster en Salut Global d’ISGlobal m’està
aportant els coneixements i les eines ne-
cessàries per afrontar els reptes actuals en
salut global, com la pandèmia que està po-
sant a prova els nostres sistemes de salut.
M’agradaria que la cooperació internacio-
nal continués formant part de la meva car-
rera professional, ja sigui aportant la meva
experiència mèdica sobre el terreny, coor-
dinant projectes de salut internacional o
fent recerca sobre temes de salut global.
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Activitat formativa
de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)

En un entorn de manca de profes-
sionals mèdics i d’infermeria, en el
qual s’estan implantant nous mo-
dels d’atenció i es van incorporant
noves professions, resulta evident la
necessitat d’oferir una formació
transversal i específica per a auxili-
ars i professionals no sanitaris, tots
ells amb titulacions diverses.

Amb aquest objectiu, l’IFMiL ofereix
aquest programa formatiu, que pre-
tén aconseguir que els professionals
esdevinguin “assistents clínics”.

Amb la direcció del doctor Òscar So-
lans, l’IFMiL ofereix aquest curs gratu-
ït orientat a desenvolupar les habili-
tats comunicatives necessàries per
desplegar amb èxit la visita telefòni-
ca o la videoconsulta. A més a més, el
curs mostra com avança el desplega-
ment territorial de l’eConsulta que,
més enllà de l’Atenció Primària, tam-
bé està arribant als hospitals.

Telemonitorització, consultes virtu-
als, aplicacions mòbils per donar su-
port a la presa de decisions clíniques,
intel·ligència artificial i realitat aug-
mentada, el maletí del metge del s.
XXI... El món digital i les seves eines
estan canviant la manera de fer me-
dicina. Com construir la identitat i
reputació digital, conèixer què són
els xatbots o com fer el seguiment de
patologies utilitzant la tecnologia
són objectius d’aquest curs.

Per fer una bona aproximació i
conèixer quines són les principals
aplicacions en medicina de la im-
pressió 3D, en el curs tracten proce-
diments, normativa, guies quirúrgi-
ques, models anatòmics, implants
personalitzats, etc. El curs es plante-
ja en modalitat online i telepresenci-
al, de manera que l’alumne pugui,
des del campus virtual de l’IFMiL,
tenir accés a una sèrie de materials
audiovisuals de gran qualitat.

Aquest curs està dissenyat des d’una
perspectiva 100% pràctica i permet
als participants treballar en grups
reduïts de màxim 10 persones les
habilitats necessàries per desenvo-
lupar amb fluïdesa una comunicació
d’èxit amb els equips, els pacients i
les seves famílies. La sessió, que
comptà amb eines altament partici-
patives i dinàmiques de role play,
permet així mateix la compartició
d’experiències del dia a dia i el tre-
ball de casos reals de l’àmbit assis-
tencial. El curs està dirigit i impartit
pel doctor Josep Maria Bosch, coor-
dinador de Catalunya del grup Co-
municación y salud.

Aquest curs online permet conèixer
els factors genètics i ambientals de
l’obesitat i el sobrepès, les claus d’un
bon tractament dietètic i nutricional
o les pautes d’exercici físic per dife-
rents pacients. Inclou els hàbits i co-
neixements de la mà d’experts de la
fisiologia i bioquímica de l’envelli-
ment. Sempre des d’una perspecti-
va pràctica i orientada a l’aplicació a
la consulta.

PROGRAMA FORMATIU
Formació i desenvolupament
d’assistents clínics

CURS GRATUÏT
Transformació digital de salut.
Habilitats i tecnologies per a
nous models d’atenció

CURS ONLINE
Itinerari en salut digital

CURS ONLINE
L’aplicació de la impressió 3D en
medicina

CURS
Habilitats comunicacionals i
d’entrevista clínica a la consulta

CURS ONLINE
Prescripció de l’exercici físic i
nutrició en el sobrepès

Més informació:
www.ifmil.com
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TERCERA ONADA COVID-19
Davant l’augment de casos de COVID-19 que
va tenir lloc a partir del desembre de 2020, i
fins al febrer de 2021, i també amb motiu de la
celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya, diverses veus del Col·legi de Met-
ges de Barcelona (CoMB) van alertar sobre la
importància de mantenir les mesures de pre-
venció i lluita contra la propagació de la ma-
laltia i sobre el perill d’avantposar l’activitat
econòmica a la salut pública. Portaveus com
el president del CoMB, Jaume Padrós; el vice-
president, Jaume Sellarès, i els vocals, Antoni
Trilla i Magda Campins, van fer declaracions a
televisions com TV3, TVE, La Sexta, Antena 3,
Betevé i La Xarxa; ràdios com Catalunya Ràdio,
RAC1, Cadena SER i COPE Catalunya i Andorra;
agències com EFE, Europa Press i Agència Cata-
lana de Notícies; diaris com La Vanguardia, Ara,
El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, El País,
ABC i La Razón; publicacions sanitàries com Di-
arioMédico.com, ConSalud.es i Eldiaridelasani-
tat.cat, i mitjans digitals com Eldiario.es, Públi-
co.es, Nius.com, Vilaweb.cat, NacióDigital.cat,
CrónicaGlobal.com, ElNacional.cat, ElMón.cat,
TotBarcelona.cat, MetrópoliAbierta.com i LaRe-
pública.cat.

23 de febrer, “Els matins” de TV3.

5 de febrer, Betevé.

24 de febrer, “Telenotícies” de TV3.

ESTRATÈGIA DE VACUNACIÓ
Al gener, el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC) va posar en marxa
un formulari, en col·laboració amb el De-
partament de Salut, per facilitar l’accés a la
vacunació de la COVID-19 a tots els profes-
sionals en actiu que exerceixen al sector
privat (consultes professionals i centres
mèdics). El director general corporatiu del
CoMB, Marc Soler, va fer declaracions so-
bre aquesta notícia a La Vanguardia, Diari-
oMédico.com i TV3, entre d’altres mitjans.

Els col·legis professionals de l’àmbit de
la salut van publicar, també al gener, el ví-
deo conjunt #JoEmVacuno per promoure
la vacunació enfront de la COVID-19. La
notícia va sortir publicada a les televisi-
ons TV3 i Betevé, les agències EFE i Euro-
pa Press; les publicacions especialitzades
Eldiaridelasanitat.cat i DiarioMédico.com,
i les publicacions electròniques ElPerió-
dico.com, LaVanguardia.com, Ara.cat i La-
República.cat, entre d’altres.

El CCMC, amb el suport d’ISGlobal,
va fer públic al febrer el manifest Vacu-
nes: un bé públic universal, en el qual de-
manava millorar la capacitat de pro-
ducció i distribució global de les
vacunes per a la COVID-19. Van recollir
la notícia la televisió La Xarxa; l’agència
EFE; el diari El Punt Avui i les publicaci-
ons electròniques LaRepública.cat i Ca-
talunyaDiari.cat, entre d’altres.

També al febrer, el Grup Col·labora-
tiu Multidisciplinari per al Seguiment
Científic de la COVID-19 (GCMSC), pro-
mogut per ISGlobal i el CoMB, va publi-

car el seu segon informe, que tractava
sobre la immunitat enfront del SARS-
CoV-2. La notícia va aparèixer a les agènci-
es EFE i Europa Press; la publicació especi-
alitzada RedacciónMédica.com i les
publicacions electròniques NacióDigital.
cat i LaRepública.cat, entre d’altres.

Finalment, al març, Jaume Padrós va
reclamar al Ministeri de Sanitat, en nom
de la Junta de Govern del CoMB, que la
vacuna d’AstraZeneca s’apliqui també a
persones més grans de 55 anys. La notí-
cia va sortir publicada a televisions com
TV3 i Betevé; ràdios com RAC1; agències
informatives com Europa Press, EFE i
Agència Catalana de Notícies; diaris com
La Vanguardia, Ara, El Periódico, El Punt
Avui, Diari de Girona, La Mañana, Regió 7 i
Segre, i mitjans electrònics com Vilaweb.
cat, NacióDigital.cat, ElMón.cat, TotBarce-
lona.cat, LaRepública.cat i 20Minutos.es,
entre d’altres.

6 de març, El Punt Avui
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FAKE NEWS ANTIVACUNES
El CCMC va col·laborar amb el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
amb la revisió de l’informe Continguts
en plataformes i xarxes socials amb un
discurs contrari a la vacunació de la
COVID-19, en el qual aquesta institució
alerta sobre la presència a les principals
plataformes de vídeo i a les xarxes soci-
als d’un discurs contrari a la vacunació
contra la COVID-19. Així, durant el mes
de febrer, aquesta notícia va aparèixer
a les televisions TV3 i Betevé; a les
agències Europa Press i Agència Cata-
lana de Notícies; al diari Ara, i a les pu-
blicacions electròniques ElNacional.
cat, LaRepública.cat, Nius.com i Nació-
Digital.cat, entre d’altres.

COVID-19 I DEONTOLOGIA
La presidenta de la Comissió de Deon-
tologia del CCMC, Monsterrat Esquer-
da, ha fet diverses entrevistes durant el
desembre de 2020 i el gener de 2021 a
mitjans de comunicació com La Van-
guardia, El País, El Punt Avui o La Maña-
na on exposa l’aproximació deontolò-
gica que s’ha dut a terme durant la
pandèmia provocada per la COVID-19,
especialment en l’aproximació al dol
que genera.

FUNDACIÓ GALATEA
Amb motiu del cansament i malestar psico-
lògic que ha acumulat el personal sanitari
durant el primer any de la pandèmia, diver-
ses notícies han parlat sobre la Fundació
Galatea i sobre el servei de telesuport psico-
lògic que ofereix. Així, durant el mes de ge-
ner i febrer, van aparèixer notícies sobre
aquest tema i declaracions del director de la
Fundació Galatea, Antoni Calvo, a les televi-
sions TV3 i La Xarxa; les emissores Catalu-
nya Ràdio i RAC1; les agències EFE i Europa
Press; els diaris La Vanguardia, El País, Ara, El
Periódico i La Razón; els mitjans especialit-
zats DiarioMédico.com, ActaSanitaria.com,
Infosalus.com, GacetaMédica.com i Redac-
ciónMédica.com, i les publicacions electrò-
niques, ABC.es, DiarideBarcelona.cat, ElPlu-
ral.com i ElConfidencial.com, entre d’altres.

ACTES DE LES JUNTES
COMARCALS
Diversos actes celebrats les darreres
setmanes han comptat amb la partici-
pació de les Juntes Comarcals del
CoMB, com ara el lliurament dels Premis
Sanitat Osona i les beques d’investiga-
ció; l’edició d’un llibre sobre els hospi-
tals de Manresa al segle XX; el 19è pre-
mi Simeó Selga del Rotary Club de
Manresa-Bages; la 3a edició de Ciència
per Nadal a Sabadell, i la creació del Co-
mitè per la Sanitat del Vallès Occidental.
Aquestes notícies han aparegut a mit-
jans com El 9 Nou, Regió 7, NacióMan-
resa.cat, ManresaDiari.cat, MónTerrassa.
cat, DiarideSabadell.com o PuntVallès.
com, entre d’altres.

9 de febrer, La Vanguardia.

LLEI DE L’EUTANÀSIA
Al gener, el Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya va fer públic un comu-
nicat davant l’aprovació de la llei orgàni-
ca de l’eutanàsia, on es reafirmava en la
línia del Document de Posició L’assistèn-
cia a persones en situació de final de vida.
Al març, amb l’aprovació de la llei al Con-
grés dels Diputats, el director del Servei
de Responsabilitat Professional i l’Àrea
de Praxi del CoMB, Josep Arimany, i el
president de la Comissió de Deontologia
del CoMB, Josep Terés, també van fer de-
claracions al respecte. Van recollir la notí-
cia les televisions TV3 i 324; les agències
EFE, Europa Press i Agència Catalana de
Notícies; el diari La Vanguardia; els mit-
jans sanitaris DiarioMédico.com, Eldiari-
delasanitat.cat i IMMédicoHospitalario.
com, i els mitjans electrònics Eldiario.es,
ElMón.cat, LaRepública.cat i Información.
es, entre d’altres.

18 de març, Més 324.

18 de març, “Els matins” de TV3.

El CoMB als mitjans
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Seccions col·legials

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

La secció de metges e-Salut, conscient del
moment que estem vivint, ha participat en
l’elaboració d’un itinerari autoformatiu en
l’atenció no presencial que difondrem pro-
perament a través de l’Institut de Formació
Mèdica i Lideratge (IFMiL).

En un primer bloc, farem un recorregut
pels coneixements essencials en telemedi-
cina, tant des del punt de vista de sistema
com dels agents que l’integren (professio-
nals, pacients i organitzacions). A continu-
ació, i ja amb més detall, podrem cen-
trar-nos en els diferents canals i processos
que permeten fer aquesta atenció no pre-
sencial (l’e-consulta, la videoconsulta i la
consulta telefònica) i, finalment, repassa-
rem els aspectes fonamentals des de la
perspectiva ètica i legal, coneixerem algu-
nes bones pràctiques de la telemedicina,
experiències existents, el seu impacte, així
com recomanacions per a l’aplicació en la
pràctica diària.

Itinerari autoformatiu en
l’atenció no presencial

Dia Europeu de la Salut
Sexual
El 14 de febrer va ser el dia Europeu de la
Salut Sexual. Hauríem de creure’ns que,
com a sanitaris, tenim el deure de ser pro-
motors de la salut. La sexualitat és essenci-
al en la salut psicològica i física dels éssers
humans.

Cal sensibilitzar sobre la importància de la
igualtat i de la riquesa de la diversitat, així
com de poder decidir sobre la nostra salut,
el nostre cos i la nostra vida sexual.

I també és molt important recordar que la
salut sexual va aparellada amb una ade-
quada educació afectiva, sexual i repro-
ductiva.

L’activitat cultural es
manté viva
Tot i la pandèmia, l’activitat cultural es
manté viva. Ens hem vist obligats a sus-
pendre les sortides de lleure (viatges, visi-
tes i excursions) per raons òbvies, però
hem mantingut el calendari setmanal
d’actes.

Les conferències, els concerts i el cine-
ma se segueixen oferint, tot i que la majo-
ria tenen lloc sense públic, a la sala d’actes
del CoMB, i s’estan retransmetent per via
telemàtica a través de Zoom. La imatge i el
so tenen una qualitat molt acceptable i les
pel·lícules es veuen amb tota normalitat.
Sempre falta l’escalfor del directe, és clar,
però podem assegurar que el projecte és
tot un èxit que ens permet mantenir el
contacte i la flama de la il·lusió de poder
retrobar-nos ben aviat.

Metges
e-Salut

Mireia
Sans,
presidenta

Metges
Sèniors

Jaume
Casanovas,
tresorer

Metges de
Sexologia

Manel
Honrado,
president

Itinerari autoformatiu en l’atenció
no presencial de l’IFMiL.

Concert a càrrec de Rafael Salinas,
professor de l’ESMUC. Coordinat per Jaume
Torner i Manuel Sans, 2 de març.
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L’opció d’allargar
la residència

Els beneficis
dels tractaments
complementarisDes de la Secció Metges MIR i Metges Jo-

ves volem felicitar-vos per tota la feinada
que esteu fent a nivell personal i professi-
onal per a l’atenció a pacients afectats per
la COVID-19. Molta força per a aquest
2021 i esperem que la vacuna arribi aviat a
tothom.

Volem anunciar que la Jornada d’Orienta-
ció a Futurs MIR (JOFM) i la Jornada de Ben-
vinguda serà un altre cop telemàtica i es-
perem comptar amb la col·laboració de
totes i tots vosaltres. Treballarem per tal
que ambdues jornades siguin un èxit, al-
hora que atenem totes les peticions que
ens arriben per part dels MIR actuals. Es-
tem treballant també, conjuntament amb
els col·legis de la resta d’Espanya, per tenir
l’opció d’allargar la residència a tothom
que cregui que no hagi completat l’itinera-
ri formatiu adequadament i que s’individu-
alitzi cada cas. Us animem a involucrar-vos
a totes i tots aquells que estigueu interes-
sades en la nostra secció i ens feu arribar
propostes d’activitats que us agradaria dur
a terme.

Tot just fa un any va tenir lloc a la Casa de
Convalescència la Jornada divulgativa de
portes obertes de la Secció per presentar i
donar a conèixer, tant als companys com a
la societat en general, els beneficis dels
tractaments complementaris, practicats
amb els criteris de la bona praxi mèdica.

Al final del mateix mes, vàrem iniciar la pri-
mera edició de l’UPDATE de les patologies
més prevalents en atenció primària amb
l’aportació de tractaments complementa-
ris, una formació pionera entre companys
(semblant al model americà). Només es va
poder impartir de forma presencial una ve-
gada, en plena pandèmia, la resta de sessi-
ons es van fer en línia i es va oferir el curs de
forma gratuïta a tots els metges de la Sec-
ció. Es tracta d’un curs acreditat que anirem
ampliant en properes edicions.

A l’abril, vàrem fer una sessió especial dedi-
cada a la COVID-19, que van seguir 469 as-
sistents de 12 països, també en línia.

Actualment estem enfocats a iniciar la se-
gona edició de l’UPDATE i reenfocar el mo-
del de DIACAP de la Secció, que acredita a
qui obté la seva expertesa en la formació
complementària adquirida.

Finalment, volem agrair el suport de la Jun-
ta del CoMB per la seva ajuda amb la reduc-
ció de quota col·legial i facilitar material de
protecció durant el període inicial de la pan-
dèmia.

Metges MIR i
Metges Joves

Oriol Mirallas
Viñas,
president

Marian
Lorente,
presidenta

Metges de
Sinologia i
Patologia
Mamària

Montserrat
Solà Suárez,
presidenta

Alta participació en
els cursos en format
webinar
El passat 18 de gener, vàrem celebrar la pri-
mera classe del Curs d’Actualització en
Sinologia i Patologia Mamària: treballem
en equip en format webinar, que va comp-
tar amb una alta assistència i participació
(270 connexions).

El 15 de març, es van continuar desenvolu-
pant temes d’Avantguarda tècnica en di-
agnòstic i tractament del càncer de
mama. Les inscripcions i els programes
complets dels cursos que fem es poden de-
manar a la secretaria per correu electrònic:
societat.catalana.sinologia@gmail.com.

Per altra banda, anunciem que propera-
ment convocarem eleccions per constituir
la Junta de l’Associació Catalana de Sinolo-
gia i Patologia Mamària. Us animem a pre-
sentar les vostres candidatures. Més enda-
vant, rebreu la convocatòria, on s’indicarà
data i sistema de votació.

Metges
de Tractaments
Complementaris
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Juntes comarcals

Els premis
acadèmics
de 2021

El Col·legi ha fet públics
els diferents premis
acadèmics que
convoquen les juntes
comarcals. Aquests
premis reconeixen
treballs que reverteixen
en una millora dels
resultats de salut dels
usuaris i de la població en
general, amb especial
èmfasi en la millora de
l’efectivitat i eficiència
dels serveis.

Més informació
sobre aquestes
convocatòries a
la pàgina web del
CoMB, pestanya
BEQUES I PREMIS
de l’apartat JUNTES
COMARCALS.

>>>
ALT PENEDÈS
IV edició PREMI DRA. GUERAULA
DE CODINES 2021

Termini de presentació:
15 d’octubre de 2021

Aquest premi, de caràcter
biennal, es convoca l’any 2021
amb una dotació de 3.000 €.

Secretaria tècnica
Dra. Lourdes Gabarró Julià
Presidenta Junta Comarcal Alt Penedès
presidentaaltpenedes@comb.cat

IV edició
PREMI
DRA. GUERAULA
DE CODINES
2021
Convoca la Junta comarcal de l’Alt Penedès
del Col·legi de Metges de Barcelona

Christine de Pizan (Venècia, 1364 – París,
1430), filòsofa coetània de la guaridora
catalana Gueraula de Codines i considerada
la primera dona que defensa es seus drets
de la història, presenta el seu llibre davant
un consell d’homes. [The British Library
Board, Harley 4431, f.259v.]
Font: CoMB (Galeria de Metges Catalans)

>>>
BAIX LLOBREGAT
PREMIS SANITAT
BAIX LLOBREGAT 2021

Termini de presentació:
15 d’octubre de 2021

El premi es convoca l’any 2021
amb una dotació econòmica de
7.500 €
• Millor publicació en l’àmbit

de l’atenció primària: 1.500 €

• Millor publicació en l’àmbit
de l’atenció hospitalària: 1.500 €

• Millor comunicació en l’àmbit
de l’atenció primària: 1.500 €

• Millor comunicació en l’àmbit
de l’atenció hospitalària: 1.500 €

• Millor publicació o comunicació
dirigida als residents: 1.500 €

PREMIS SANITAT
BAIX LLOBREGAT
2021

Antic Hospital Municipal
d’Esparraguera dels anys trenta del
segle XX
Font: CoMB (Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut)

President del jurat:
Dr. César Romero
President Junta Comarcal Baix Llobregat
presidentbaixllobregat@comb.cat

Convoca la Junta comarcal del Baix Llobregat
del Col·legi de Metges de Barcelona
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Juntes comarcals

>>>
VALLÈS OCCIDENTAL
IX edició PREMI DR. JOAN COSTA I
ROMA 2021

Termini de presentació:
15 d’octubre de 2021

Aquest premi de caràcter biennal
es convoca l’any 2021 amb una
dotació de 3.000 €.

La decisió dels Jurats dels diferents
premis es comunicarà en els actes
comarcals de la Professió Mèdica
que es duran a terme en el darrer
trimestre de l’any, sempre que
la situació de la pandèmia per
COVID-19 ho permeti. Els actes de
la professió mèdica s’han consolidat
com un punt de trobada per a tots
els professionals de la salut que
viuen o treballen a comarques, i
tenen un caràcter professional, lúdic
i cultural.

DR. JOAN COSTA I ROMA
Fotografia d’arxiu de la família
del Dr. Costa, cedida a la Galeria
de Metges Catalans del CoMB.

Secretaria tècnica
Dra. Montserrat García Cors
Presidenta Junta Comarcal Vallès Occidental
presidentavallesocci@comb.cat

IX edició
PREMI DR. JOAN
COSTA I ROMA
2021
Convoca la Junta comarcal del Vallès Occidental
del Col·legi de Metges de Barcelona

>>>
OSONA
XXXIXa edició PREMIS SANITAT
OSONA 2021

Termini de presentació:
Categoria general:
10 de setembre de 2021
Categoria Borsa de Formació
per a Residents:
4 de juny de 2021

El premi es convoca l’any 2021
amb una dotació de 9.400 €.
• Treballs inèdits (dotats pel CoMB):

3.000 €.

• Treballs publicats (dotats pel CoMB):
2.400 €.

• Treballs de recerca sobre el càncer
(dotats per Osona Contra el Càncer):
3.000 €.

• Borsa de formació per als residents
(dotats pel CoMB i l’Agrupació
de Ciències Mèdiques d’Osona):
500 € per la categoria de treballs
500 € per la categoria de casos clínics.

Façana de la Quinta de Salut
l’Aliança de Vic, cap als anys trenta
del segle XX.
Font: CoMB (Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut).

Secretaria tècnica
Dra. Anna Ribas Casals
Presidenta Junta Comarcal Osona
presidentaosona@comb.cat

XXXIXa edició
PREMIS SANITAT
OSONA 2021
Convoca la Junta comarcal d’Osona
del Col.legi de Metges de Barcelona

>>>
GARRAF
II edició PREMI DR. JOAN ANTONI
GRÍFOLS I ROIG 2021

Termini de presentació:
4 de juny de 2021

El premi es convoca l’any 2021
amb una dotació econòmica de
3.750 €.
• Millor treball en l’àmbit

de l’atenció primària: 1.250 €

• Millor treball en l’àmbit
de l’atenció hospitalària: 1.250 €

• Millor treball en l’àmbit
de l’atenció sociosanitària: 1.250 €

II edIcIó
PREMI
DR. JOAN ANTONI
GRÍFOLS I ROIG
2021

El doctor Josep Antoni Grífols
Roig observant el microscopi.
Barcelona, anys trenta.
Arxiu Històric Grífols, S.A.

Secretaria tècnica:
Dra. Maria Lluïsa Calvet Valera
Presidenta Junta Comarcal Garraf
presidentagarraf@comb.cat

convoca la Junta comarcal del Garraf
del col·legi de Metges de Barcelona
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Obituaris

Francesc Vilardell i Viñas
(1926-2021)

El doctor Vilardell es llicencià en Medicina
a la Universitat de Barcelona (1949) i va
ser metge assistent al Servei de Digestiu
de l’Hospital de Sant Pau i metge de
guàrdia de medicina a l’Hospital del Mar
(1949-1959). Va obtenir una beca d’un
any del govern francès per estudiar a
París i una altra d’un any a la Universitat
de Pennsilvània.
Torna a Barcelona i s’incorpora a l’Hospital
de San Pau (1954). Després d’una estada
de quatre anys a Filadèlfia, on obtingué
el doctorat, es reincorpora al Servei
de Digestiu de Sant Pau (1962),
responsabilitat que va mantenir fins
a la jubilació (1996).
La seva preocupació per la sanitat el va
portar a acceptar càrrecs directius en el
Ministeri de Sanitat (1979-1982), on fou
un dels artífexs del sistema MIR.
Va ser nomenat president de la Societat
Europea d’Endoscòpia Digestiva
(1970-1974) i secretari general (1974-
1982) i president (1982-1990) de
l’Associació Mundial de
Gastroenterologia. Fou també un dels
fundadors i primer president de
l’Associació Catalana de Bioètica
(1992-1996).
Va ser un home culte, de pensament
ampli, amant de la lectura i de la música;
un metge humanista, de pensament
cristià. Es considerava un metge de
persones, amb visió i defensava una
medicina integral i creia que per tractar el
pacient són tan importants les actituds
com les aptituds, coneixements i habilitats,
i proposava, alhora, la compassió o
empatia.

Joan Monés

Jaume Canet i Capeta
(1954-2021)

El 13 de gener de 2021 ens va deixar el
nostre company i amic, en Jaume Canet i
Capeta, als seixanta-sis anys.
Va estudiar Medicina a la UAB i l’especialitat
d’Anestesiologia a l’Hospital de Sant Pau,
però dedicaria tota la seva vida professional
a l’Hospital Germans Trias i Pujol. Fou
nomenat cap de Secció el 1992 i cap de
Servei des del 1998 al 2018. Era sistemàtic,
rigorós, preocupat pel malalt i la gent del
Servei. Va treballar infatigablement per la
formació dels anestesiòlegs i per la
incorporació del personal d’infermeria a
l’Anestesiologia i Reanimació.
Del seu currículum en destaquem més de
10 projectes d’investigació I+D+i relacionats
amb la patologia respiratòria, més de cent
articles i el fet de ser revisor de la revista més
prestigiosa de l’especialitat: Anesthesiology.
Fou vocal de la CNE d’Anestesiologia i
Reanimació (2005-2014), president de la
Societat Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor
(2005-2009) i va rebre el Premi a
l’Excel·lència atorgat pel CoMB i la Medalla
d’Or de la Societat Catalana
d’Anestesiologia.
Va tenir també quatre passions més
intenses: la família, els amics, la muntanya
i el cant coral.
Jaume, has marxat prematurament. Siguis
on siguis, t’emportes la nostra admiració,
el respecte i l’afecte. Quan miris enrere
crec que pots somriure perquè
humanament i professional has tingut una
vida plena. Fins sempre amic. Adéu
company! DEP.

Quique Moret, Roser García
Guasch i Jaume Roigé,
anestesiòlegs

Joan Corbella i Roig
(1945-2021)

El psiquiatre de Catalunya
Gran comunicador, amb elegància,
presència, però també humilitat i capacitat
d’escolta, el doctor Corbella va començar a
fer aparicions en un programa de TV3
gairebé per casualitat, però de seguida es va
guanyar l’admiració i el reconeixement de la
gent que el veia a la tele, sobretot per la
seva manera planera i propera de donar
resposta a les consultes que li feien. Aquest
mateix estil el va utilitzar en els seus escrits i
els seus diversos llibres adreçats a donar
pautes i consells pel benestar emocional,
per millorar la relació de parella, per saber
tractar els fills, entre altres temes relacionats
amb la salut mental.
També vaig tenir l’honor de treballar amb ell
i “ajudar-lo” en la seva consulta del carrer
Aribau. Si fa no fa, escrivia en els seus llibres
el que també explicava a les persones que
atenia. Hi anaven de tots els llocs de
Catalunya. De fet, podem dir que el doctor
Corbella era el psiquiatre de Catalunya. I
m’alegro que fos així. Especialment, en un
moment en el qual es començaven a
publicar llibres d’autoajuda, començaven a
estar de moda els remeis alternatius de tota
mena i es començava a perdre la por a anar
al psiquiatre.
A banda de tenir una bona formació com a
psiquiatre, també sabia com guanyar-se la
confiança de les persones que atenia. Es
preocupava molt de cuidar el vincle i la
relació metge-malalt, com potser havia
après a fer del seu pare, també metge de
professió.
Gràcies, Joan Corbella, per les teves lliçons.

Jordi Blanch i Andreu,
Psiquiatre

Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat
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Josep Vivancos Rius
(1964-2021)

El doctor Josep Vivancos Rius ens va deixar
de manera sobtada el 13 de gener de
2021. Va estudiar Medicina a la Universitat
de Barcelona i va fer l’especialitat de
Medicina Interna a l’Hospital Clínic de
Barcelona. A la fi de la residència, es va
incorporar com a becari a la Unitat de
Recerca en Malalties Autoimmunes
Sistèmiques del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital Clínic, on es va implicar en la
recerca clínica en el camp del lupus
eritematós sistèmic i de la síndrome
antifosfolipídica. Després d’aquest període
d’investigació, es va incorporar com a
metge adjunt al Servei de Medicina
Interna de l’Hospital del Pilar, on va exercir
durant més de vint anys, fins a l’últim dia
de la seva vida.
Professionalment, el doctor Josep Vivancos
destacava per tenir un gran ull clínic i pel
seu tarannà franc amb els pacients. A
banda de la seva faceta professional, era
un autèntic erudit que sabia pràcticament
de tot i un gran aficionat als toros i al
futbol (era soci de l’Espanyol). Pepe
Vivancos tenia una gran personalitat,
combinada amb la seva aguda
intel·ligència. Els que hem tingut la gran
sort de ser amics del Pepe, sabem que era
una magnífica persona, noble i
desinteressada i que sempre estava
disposat a ajudar quan fes falta. Pensem,
sens dubte, que representava la figura de
metge internista d’abans, humanista i amb
uns grans valors, sempre centrats en les
persones i en la cura del pacient.
Pep, els teus amics, col·legues i pacients et
trobarem molt a faltar.

Rubén del Río Gil, Pablo Díaz i José-Manuel
Mascaró

Josep Corominas i Busqueta
(1939-2020)

Doctor en medicina i diplomat en
psicologia clínica, va exercir com a
especialista en psiquiatria i va ser
professor titular de la Facultat de
Medicina de la UB i consultor de
l’Hospital Clínic. Promotor del Servei de
Medicina Preventiva Escolar de Sabadell i
formador de l’equip assistencial en el
període 1969 i 1970, va desenvolupar els
procediments d’avaluació de les
tècniques psicomètriques orientades a la
població infantil afectada per les
discapacitats mentals. En aquesta època
també va col·laborar amb l’escriptor Paco
Candel.
De 1976 a 1982, va ser secretari del
Col·legi de Metges de Barcelona,
posteriorment va fer el pas a la política el
1983 i va entrar a l’Ajuntament de
Terrassa amb el Partit dels Socialistes de
Catalunya. Va ser edil durant tres
legislatures. L’any 1989 va accedir al
Congrés dels Diputats.
Va ser l’artífex del Consorci Sanitari de
Terrassa i director del patronat de la
Fundació Sant Llàtzer.
Corominas va formar part de la
maçoneria des del 1981, entre l’any 2002
i el 2006, va ser el Gran Mestre de la Gran
Lògia d’Espanya.
En el moment de la seva mort, era
president de l’Ateneu Terrassenc.
Ha estat una persona de molt talent, gran
categoria intel·lectual i de nobles
conviccions. Els qui el varen tractar saben
i recorden la fermesa del seu caràcter,
l’exquisida discreció i les notòries
capacitats de lideratge en tots els àmbits
on es va vincular.

Josep M. Sans

Màrius Foz i Sala
(1929-2021)

Al febrer va morir a Barcelona Màrius Foz i
Sala (1929-2021), poc abans d’arribar als 91
anys. Havia estat el cap del Servei de
Medicina Interna de l’Hospital de Can Ruti
(1983-1999) i catedràtic de Medicina de la
Universitat de La Laguna (1979) i de la
Universitat Autònoma de Barcelona (1980).
Els seus interessos científics foren l’obesitat i
la nutrició, la patologia de la glàndula tiroide
i les endocrinopaties autoimmunitàries, però
guanyà un respecte i un reconeixement molt
ampli en la seva vessant més institucional i
de servei a la comunitat. Rebé la medalla
Narcís Monturiol de la Generalitat de
Catalunya (1989) i la medalla Josep Trueta
(1998). Estava compromès amb què la
medicina catalana assolís un bon nivell
d’edició i divulgació científica.
Va ser president de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears (1982-1990)
i de la Societat d’Endocrinologia i Nutrició,
president de la Secció de Ciències
Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans
(2000-2008) i membre de la Reial Acadèmia
de Medicina (1993), i es va implicar en
iniciatives en suport de la utilització
científica de la llengua catalana i en la
reflexió sobre com havia d’evolucionar la
medicina i l’atenció a la salut.
Fou president del 16è Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana (Barcelona,
2000) i codirector de la segona edició del
Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Encara
amb noranta anys promogué la posada al
dia de la terminologia genètica en català.

Oriol Ramis

Obituaris
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Josep Gasol Lascorz
(1961-2021)

El dia 3 de març d’enguany va morir el
doctor Josep Gasol Lascorz, a l’edat de
seixanta anys, per la COVID-19. Va ser un
bon company i amic, i un bon metge,
sempre compromès amb la professió,
amb la família i els amics. Un home
decidit, de fermes conviccions i gran
capacitat dialèctica, que habitualment
aconseguia tot allò que es proposava i
sempre estava disposat a ajudar a tothom.
Va ser el tercer president de la junta de la
Secció de Metges de Residències del
CoMB i, durant 10 anys, va lluitar per
aconseguir l’objectiu principal de
dignificar la figura del metge de
residències geriàtriques i de la resta de
professionals. Es va implicar especialment
en la seva formació continuada i va ser un
dels impulsors de la seva capacitació,
mitjançant el DIACAP.
Defensor del treball en equip, va formar
part del comitè organitzador, com a
president, de les jornades inter i
multidisplinàries catalanes de residències
de gent gran, que se celebren anualment,
de manera continuada, des de fa catorze
anys, sent membre del comitè científic.
Estimat amic, sempre et tindrem a la
nostra memòria i et portarem al cor.
Descansa en pau.

Anna Olivé

Josep Baselga i Torres
(1959-2021)

El doctor Josep Baselga, oncòleg barceloní de
reconeixement internacional, va morir a causa
d’una malaltia neurodegenerativa fulminant.
S’ha mort una persona extraordinària i
apassionada per tot el que feia, per la seva
professió i per la seva família.
Vaig conèixer el doctor Baselga quan jo era
estudiant d’últim curs de medicina i ell
resident de Medicina Interna a l’Hospital de la
Vall d’Hebron (HUVH). En ell vaig veure una
passió pel coneixement mèdic i dels
fonaments de les malalties que em va
fascinar. Posteriorment va marxar als Estats
Units per fer la residència de Medicina Interna
i en Oncologia Mèdica al Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (MSKCC). Va tornar a
Barcelona l’any 1996 per crear un
departament d’Oncologia a l’HUVH. Vaig tenir
la sort d’incorporar-me al seu equip el 1997.
La creació del departament d’Oncologia de
l’HUVH va aconseguir posar Barcelona i el Vall
d’Hebron al mapa internacional del
tractament i de la recerca del càncer. L’any
2010 va passar a dirigir el Centre de Càncer
del Massachusetts General Hospital i el 2013
el MSKCC. En els últims anys va liderar la
divisió de medicines per al càncer en la
companyia AstraZeneca.
Escollit president de la Societat Europea
d’Oncologia Mèdica i de l’Associació
Americana d’Investigació de Càncer (AACR),
va fer en les dues societats canvis
fonamentals per afrontar els reptes actuals.
El Dr. Baselga tenia una gran dedicació als
seus malalts i els transmetia coratge per lluitar
contra la malaltia.
Josep, gràcies pel teu llegat. Gràcies pel teu
pas per aquest món, ens has donat
entusiasme pel que fem cada dia.

Josep Tabernero

Asunción Cuchí Broquetas
(1941-2021)

El 15 de febrer passat, ens va deixar la
doctora Assumpció Cuchí Boquetas
com a conseqüència de la infecció per
COVID-19. Inicialment la doctora Cuchí
va estudiar infermeria, però va voler
seguir ampliant coneixements i cursar
la carrera de Medicina i l’especialitat
d’Otorrinolaringologia.
Al llarg de la seva activitat sanitària, va
abordar tots els camps: l’assistència, la
docència i la investigació, de tal manera
que, l’any 1973, va presentar la seva tesi
doctoral (limfogammagrafia cervical) i
l’any 1999 va obtenir el grau de
professora titular d’otorrinolaringologia
de la Facultat de Medicina de Barcelona.
A nivell assistencial era consultora sènior
del Servei d’Otorrinolaringologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Com a persona destacava per la seva gran
activitat. Era una persona positiva,
dinàmica, creativa, disposada en
qualsevol moment, a col·laborar, ajudar
i fer costat a qui ho necessitava o l’hi
demanava.
Els que la vam conèixer i vam tractar-la
no l’oblidarem i segur que la trobarem
a faltar.
Assumpció, descansa en pau.

Francisco Sabater
i Antonio Morelló

Obituaris complets a:
obituaris.comb.cat
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E
l Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) dedicarà l’any 2021 a
commemorar la figura del doctor
Jaume Ferran i Clua (1851-1929),
metge i bacteriòleg català que,

entre d’altres mèrits científics, va
descobrir la vacuna del còlera. D’aquesta
manera, el Col·legi aprofita la campanya
de vacunació contra la COVID-19 que
s’està duent a terme enguany per posar
en relleu i reivindicar la trajectòria
d’aquest professional, cabdal en la història
recent de la medicina per la seva
contribució en la recerca i obtenció de
vacunes contra diverses malalties.

Jaume Ferran i Clua va néixer l’1 de febrer
de 1851 a Corbera d’Ebre (Tarragona), fill
del metge del poble. Estudià Medicina a
Barcelona i posteriorment s’establí a
Tortosa, on va exercir com a metge titular i
oftalmòleg entre 1874 i 1887, i on
començà a interessar-se per la fotografia
microscòpica i pels estudis de Pasteur.
Quan el 1884 esclata una epidèmia de
còlera a les ciutats franceses de Marsella i
Toló, l’Ajuntament de Barcelona envia
Ferran amb una comissió de metges per
analitzar l’epidèmia i proposar mesures de
prevenció. A la tornada, el doctor Ferran i
Clua investiga sobre el vibrió colèric i

2021,
any dedicat al
doctor Jaume
Ferran i Clua,
descobridor de
la vacuna del
còlera i impulsor
de la medicina
de laboratori

aconsegueix una vacuna eficaç inoculant-
lo per via subcutània, assajant primer en
conills i després en ell mateix i els seus
col·laboradors i familiars.

En esclatar un brot de còlera a València
l’any 1885, és cridat per la Diputació
provincial per aplicar la seva vacuna en la
població. La inoculació comença a Alzira
el mes d’abril, en el que constitueix la
primera campanya de vacunació universal
que es va fer amb una vacuna bacteriana
obtinguda en laboratori. Entre les més de
trenta mil persones vacunades, la taxa de
mortalitat va ser molt menor que entre les
no-vacunades.

Desconeixement injust
Malgrat que hi ha carrers que porten el
seu nom en diverses ciutats i pobles de
Catalunya, algunes escoles i instituts que
s’anomenen Doctor Ferran, el nostre
científic no te el grau de coneixement
entre la societat catalana que el seu
prestigi científic i les seves contribucions
justificarien.

És molt probable que la cruel campanya
de descrèdit que va patir Ferran en vida,
persisteixi, encara que d’una manera
diferent en l’actualitat. Ferran va ser

sotmès a una campanya de premsa
denigradora mentre els homes més
destacats en ciència del nostre país
miraven cap un altre lloc.

Amb la declaració de 2021 com a “Any
Dr. Jaume Ferran i Clua”, aprofitant el 170è
aniversari del seu naixement, el CoMB
aspira a situar Ferran en el lloc que li
pertoca, és a dir, com a una de les glòries
científiques del nostre país, amb
l’aspiració de contrarestar la poca
gratificació científica, social i econòmica
que tingué en vida per tal que la població
se’n senti orgullosa i prengui consciència
del fet que fins i tot amb pocs recursos es
poden fer grans coses si hi ha claredat
d’idees, tenacitat i entrega al propi
projecte.

El Col·legi ha nomenat comissaria de
l’“Any Dr. Ferran i Clua” la cap del servei de
Medicina Preventiva i Epidemiologia de
l’Hospital de la Vall d’Hebron i membre de
la Junta de Govern del CoMB, Magda
Campins. Està previst fer diverses
activitats commemoratives durant tot
l’any, com conferències, exposicions o
xerrades a escoles per a pares i alumnes,
de les quals anirem informant
puntualment.

El doctor Ferran i Clua immunitza una dona contra la ràbia.
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>>>
El primer concurs de narrativa breu de la Intercol·legial de Sèniors de Catalunya es van lliurar el passat desembre i van ser guanyador
tres metges: Manuel Javaloyas de Morlius, primer premi; Roser Garcia Guasch, segon premi, i Nuria Pardo García, tercer premi. En finalitzar
l’acte el periodista, escriptor i col·laborador literari de La Vanguardia, Julià Guillamon, va pronunciar la conferència “Puc escriure les coses
que em passen?”.

Nadala sobre Malalties
i metges als exvots
pintats
La Junta del CoMB va felicitar el Nadal amb
l’edició d’un llibret en el qual es reflecteix
com de presents estan els metges i les
malalties en els exvots, una de les
expressions de la religiositat popular que
s’enfonsa en la nit del temps, els orígens
dels quals ja es troben en les civilitzacions
egípcies i mesopotàmiques. Els exvots
són ofrenes que els devots lliuren a alguna
divinitat en agraïment per un favor
concedit.

La nadala es centra en els exvots
pintats sobre tauletes de fusta i es fa una
anàlisi de la seva història i geografia, els
continguts i temes, la divisió de l’espai
pictòric, els aspectes tècnics i, així mateix,
s’assenyala un recorregut d’on es poden
veure a Catalunya.

Arxiu Fotogràfic de la
Professió Mèdica
El projecte “Arxiu Fotogràfic de la
Professió Mèdica”, iniciat des del Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya
(MHMC) a finals del 2004 fins ara,
constitueix una iniciativa que cerca el
rescat, la conservació, l’ordenació i la
difusió del patrimoni fotogràfic i fílmic
produït a Catalunya sobre tema mèdic.
Les més de dues mil fotografies
obtingudes fins ara han estat catalogades
en una base de dades específica, a l’abast
dels investigadors.

Alguns dels temes de les imatges
conservades al Museu són sobre
documentació fotogràfica, orles,
congressos mèdics, pràctica mèdica,
patologia general, microbiologia,
dermatologia, oftalmologia, anatomia
patològica i estereoscòpia.

L’agenda cultural
col·legial
La Secció de Metges Sèniors i l’Àrea
Sociocultural del CoMB, tenint en compte
la situació de pandèmia per COVID-19 ha
fet l’esforç per adaptar-se a la nova
situació i mantenir l’oferta d’activitats
amb què omple l’agenda cultural. Les
diferents sessions s’han programat
telemàticament perquè no sigui
necessària la presència física als actes.
Aquest trimestre s’han continuat
programant concerts i les molt amenes
conferències musicals que imparteix el
musicòleg, Roger Alier, centrades en les
òperes de Gaetano Donizetti.

També s’han projectat tres pel·lícules
que ja han esdevingut clàssics i s’han fet
cinc conferències sobre diversos temes, a
càrrec de Manuel Sans, Miquel Bruguera,
Xavier Iglesias Guiu, Carles Hervàs i Joan
Garcia-Alsina, sobre temes relacionats
amb la medicina, la ciència en general
i la música.
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Esquerra: portada de l’obra de Josep Anton Viader ‘’Reflexiones sobre las enfermedades que
afligen las tropas del Real Exercito del Rosellón’’, que es publica l’any 1794 a Girona. Dreta:
Fragment del panell ceràmic, a la plaça Garriga i Bachs, de Barcelona, amb l’execució pública
de contraris als francesos.

E
l terme “afrancesats” s’utilitza a par-
tir del 1810 per designar els espa-
nyols que van col·laborar amb el
govern de Josep I, germà de Napo-
leó Bonaparte, imposat per aquest

com a rei d’Espanya. S’estima que l’adminis-
tració francesa nomena uns cent mil espa-
nyols amb càrrecs locals als territoris ocu-
pats, considerats traïdors per molts dels qui
van lluitar contra els francesos en la Guerra
de la Independència. Entre els afrancesats,
hi havia tota mena de gent. Alguns que vo-
lien progressar a la vora del poder i mem-
bres de professions, com juristes i metges;
propietaris d’empreses o de finques rurals,
vinculats a les idees reformistes que espera-
ven que, amb l’ocupació francesa, Espanya
es modernitzaria. Persones benestants que
volien que continuessin les reformes impul-
sades per Carles III per treure Espanya de
l’endarreriment i aturades per Carles IV.

Tres dels metges afrancesats més desta-
cats eren Antoni Cibat i Arnauto (1771-1811),
Josep Garriga i Buachs (1771-1820?) i Josep
Anton Viader i Pairachs (1756-1816). El pri-

Els metges afrancesats a
començament del segle XIX

Galeria de Metges Catalans

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

mer és un cirurgià militar, format a Londres,
amb John Hunter, on es doctora. Interessat
per la física, proposa que la Junta de Comerç
de Barcelona creï una càtedra de Física Ex-
perimental. Era un propagandista de l’apli-
cació de normes higièniques per evitar la
difusió del paludisme, la febre groga i les
malalties venèries.

Josep Garriga era metge, químic i apote-
cari, format a Montpeller, amb gran prestigi
com a químic a França. Durant la guerra par-
ticipa en els treballs d’aprovisionar l’exèrcit
napoleònic. Ha d’exiliar-se al Rosselló quan
s’expulsen els francesos.

Josep Anton Viader era un metge de
prestigi de la ciutat de Girona quan és enva-
ïda pels francesos. Es converteix en afran-
cesat quan comprova que les seves propos-
tes de caràcter higiènic —que no havien
estat ateses per les autoritats espanyoles—
ho són pels  governants francesos, que el
posen al capdavant de diverses iniciatives
sanitàries. A la sortida dels francesos d’Espa-
nya el 1814, Viader és depurat, se li segresten
els seus béns i el desterren a Ripoll.

A la Galeria de Metges Catalans, junta-
ment amb aquests metges afrancesats, hi
hem inclòs un antiafrancesat militant, Jo-
sep Canet i Pons (1758-1832). Nascut a Ca-
laf, a l’Anoia, s’instal·la a Tarragona frustrat
després de no guanyar cap de les oposici-
ons a catedràtic de Cervera. A Tarragona, fa
de metge del capítol de la catedral i del seu
arquebisbat. Durant la Guerra del Francès
(1808-1814), Canet té una vida pública in-
tensa, amb escrits que apareixen al Diari de
Tarragona contra els afrancesats, incitant a
la lluita contra l’exèrcit invasor i mostrant-se
acèrrim defensor de Ferran VII. Quan la ciu-
tat és a punt de caure en mans dels france-
sos s’exilia a Mallorca. Allà, el 1813, edita el
periòdic antiliberal, Nuevo Diario de Palma.
El 1824, és nomenat metge de l’Hospital,
càrrec que exercirà només uns mesos. Es re-
tira a Alcover on resideix la seva filla i on hi
mor als 74 anys.

Més informació:
www.galeriametges.cat
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CONSULTES
MÈDIQUES
Rbla. de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament
lloga amplis despatxos, molt
ben equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon, àmplia
sala d’espera. Matins i tardes.

Teresa
619 701 701

Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova/Diagonal. Centre
Mèdic en funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon, aire
condicionat, secretària, servei de
neteja, calefacció, etc. Matins i
tardes.

www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com

Es lloga despatx en edifici
de consultes de Teknon
Cantonada amb molta llum,
50 m2 amb consulta, sala
d’exploració i sala d’espera.
Mòduls de matí i tarda amb servei
de secretaria.

Sra. Miryan Blázquez
932 906 453
despacho53sa@gmail.com

Despatxos mèdics
Carrer Tuset/Trav. de Gracia. 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
sosquin@zonamedica.es

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
sosquin@zonamedica.es

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

629 724 271

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

CallMed.net
933 906 700

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

Sr. Gozzi
933 906 716
627 561 091

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

Jaume Mas
677 400 040

Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions.
Tots exteriors, decoració alt standing,
completament equipats, a punt per
treballar, tots els serveis, tracte
personalitzat, recepció trucades,
agenda telefònica, AA/CC ind, ADSL
per cable+wifi, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.

Dr. Soler
606 376 797

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. M. José Minoves Font
606 889 384

Oficina de 333 m2 a
avinguda Diagonal
Av. Diagonal 407, dividida en
2 altures. Planta inferior de
303 m2 amb dues sales i cinc
habitacions.Terres de parquet
roure. Planta superior 30 m2.
Aire condicionat per conducte i
calefacció individual a gas en
totes les estances.

Elena
609 784 697

Local en lloguer plaça
Molina
Al davant de la Clínica del Pilar,
planta baixa 112 m2, terrassa
privada 203 m2 i planta superior
100 m2. Estava llogat a un
prestigiós Grup Hospitalari,
motiu pel qual disposa de
consultes equipades.

Sr. Vega
680 768 699

Centre de fisioteràpia al
barri de la Sagrada Família
Lloga despatx per mòduls de
matí o tarda o a temps complet.
Preu temps complet: 400 euros.
Mòduls: consultar.

629 642 509
kinesioclinic@
kinesioclinic.com

Lloguem 1
despatx mèdic
Sabino de Arana, 10 1r 2a.
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

Es lloguen despatxos
i gran sala de rehabilitació
en centre mèdic a la zona
de Sants.

634 732 354
centromedicosugranyes@
hotmail.com

Es lloga despatx
(metge actual)
en zona Aribau - Travessera.
90 m2.

Sr. Guasch
629 764 261

Llogo despatx
mèdic 60 m2

Gairebé totalment equipat
i utilitzable per a qualsevol
especialitat. Localitzat a la
plaça Prat de la Riba amb
accés directe a la mateixa
pel carrer Antonio Alberdi o
per Numància 209.

609 719 532
drvilal@gmail.com

Centre mèdic per llogar
150 m2. Av. Tarradellas a prop de
Pl. Francesc Macià. 3 consultoris
de 16 m2 i un de 12 m2. Tots
equipats amb lavabo. Serveis per
a minusvàlids, serveis-vestidor
per al personal. Recepció i àmplia
sala d’espera. Projecte acabat i a
executar en dos mesos. Es poden
fer modificacions a gust del
llogater.

934 951 419

Es ven despatx mèdic
Carrer Doctor Roux – Dalmases.
Local de 120 m2, planta, jardí
(comunitat de propietaris). Edifici
any 1980. Exclusivament per a
professionals de la medicina o
similars.

M. Rosa Llopart
637 515 868
mrosallg@gmail.com

Es lloga despatx
Al Passeig Bonanova, 75,
baixos.Entrada independent
amb diversos despatxos.
Lloguer 1.500 €.

609 073 306

Despatxos de
lloguer per mòduls
En Centre Mèdic Dental a
Muntaner/Aragó a peu de
carrer. Gestió d’agenda de
8:00 a 20:00 de dilluns a
divendres. Centre sanitari
autoritzat per la Generalitat de
Catalunya. Mòdul 220 € / mes
+ IVA.

Preguntar per Ana
en horari de matins.
932 426 969

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

Demanar per Gemma
o Manel.
934 173 547
934 213 487

boomerang1@outlook.es
boomerangsecretaria
telefonica@gmail.com

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

932 056 239
638 929 953
638 929 955

Gestionem la seva
agenda reduint els
seus costos
Atenem els seus pacients
personalitzant les seves trucades
perquè pugui centrar-se en el
desenvolupament de la seva
professió. Flexibilitzi i
professionalitzi la imatge de la
seva empresa des de 49 € mes.
Base Professional Serveis, S.L.

Carme Angosto
932 444 900
base@baseprofessional.com

>>>
HABITATGE
Promoció pisos d’obra
nova a Barcelona
Preus especials per a metges
col·legiats. A prop de
l’Hospital Clínic i de la
Facultat de Medicina.
Lluminosos, pisos d’obra
nova, d’1 i 2 habitacions entre
54 i 64 m2. Terrassa.
Completament equipats i
amb acabats de qualitat. Amb
tots els serveis i comoditats
d’un emplaçament únic
excel·lentment comunicat.

Verònica Vilaplana
679 229 102
veronicavilaplana@
gmail.com

Particular lloga pis
Al carrer Villarroel, 215, al
costat de l’Hospital Clínic. 3
habitacions, 2 banys. A.C., 90
m aprox. Totalment reformat.
Preu 1.450 €/mes, despeses
incloses.

639 162 120
JPLA@ORIM.ES

>>>
TREBALL
S’ofereix auxiliar
infermeria/secretària
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys
d’experiència en consulta
mèdica (C.M. Teknon).
Idiomes: català, anglès i
francès. Certificació de
Microsoft de cursos d’Access,
Excel, Word i PowerPoint.
Internet, SAP i auxiliar de
clínica. 50 anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
tardes.

Silvia
686 290 219
sperezcorreas@yahoo.es

Soc Esther, busco feina
de recepcionista
sanitària
Soc catalana, he treballat
7anys i 11 mesos amb metge
reumatòleg i de medicina
general fins la seva jubilació i

>>>

Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
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amb un altre metge de medicina
general 6 mesos, fins a la
defunció del doctor el març del
2020. Tots dos amb consulta
privada i mútues.

605 503 838
estevezarenos@gmail.com

S’ofereix 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

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

Roser Martinez Singla
651 565 215
rmsaddison@hotmail.com

Secretaria/
recepcionista amb 16
anys d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona
presencia, eficient, tracte amb
el públic. Incorporació
immediata, disponibilitat
horària amb referències.

M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com

Secretaria de direcció
s’ofereix com assistent
equip mèdic
amb suport visites, expedients
i organització congressos.
(diligent, empàtica i discreta),
amb vocació de servei i
abnegació. Estudis recents
d’AMD. Domini anglès, francès
i català (C1). Experiència i
formació assegurances
mèdiques amb terminologia
mèdica

Isabel Aguirre
647 545 936
www.linkedin.com/in/
isabel-aguirre-
garcia-68826820

M’ofereixo com a
recepcionista mèdic
Estudis i experiència

administrativa. Eficaç,
organitzada i do de gents.
Jornada completa o bé mitja
jornada. (preferiblement
matins).

Trucar a Sònia (45 anys)
628 644 309
spratsmoya@gmail.com

Auxiliar sanitària i
administrativa
8 anys en Consulta de
Ginecologia i Obstetrícia (Dr. M.
Caramés Nieto), 3 mesos en
Consultes Externes a la Clínica
Olivé Gumà. Domini del paquet
Office, programes de gestió
MNprogram i KHS, i ChipCard.
Català i castellà excel·lents,
Anglès intermedi. Bona
presència, resolutiva, sempre
amable.

Eulàlia Colomé Garriga
659 561 578
eulaliacolome@gmail.com

M’ofereixo com a
recepcionista i per
tasques administratives
en consulta mèdica
Vint-i-cinc anys d’experiència en
comptabilitat programa A3,
relació amb entitats financeres i
gestió d’agendes. Domini d’Excel.

Mònica
677 490 647
monicaescalza@gmail.com

S’ofereix com a
recepcionista-
administrativa en
consultori mèdic o clínica
Experiència: més de 15 anys en
empreses del sector sanitari.
Bones habilitats socials,
polivalència, resolutiva,
proactiva, empàtica i bona
atenció al client. Formació
Professional Tècnic Especialista.
Idiomes: català, castellà i anglès
(nivell mig).

M. Isabel Rubió
629 107 443
isi.mariol@gmail.com

Recepcionista,
administrativa
Amb 12 anys d’experiència en la
consulta del Dr. Francesc Collado
Roura. Atenció al pacient,
agenda, arxiu, gestió de targetes
de mútues i comptabilitat.

M. Àngels Collado
667 392 577
angelscroura@gmail.com

S’ofereix per treballar
com a administrativa,
recepció, i/o atenció al
pacient
Noia seriosa i responsable, amb
gran capacitat d’aprenentatge,
experiència en el tracte amb
persones. Nivell alt d’eines
ofimàtiques. Català nivell C,

Anglès nivell B. Disponibilitat
immediata.

Carla Garcia Carnicero
655 285 058
carla.arevalo4@gmail.com

Recepcionista /
telefonista
M’ofereixo per fer treballs
administratius i atenció
telefònica, per treballar en
centres mèdics i consultes
privades.

Maite
636 647 232

Busco treballar en
centres mèdics o
particular
Com ajudant, secretaria o
administrativa. Experiència en
administració i atenció al públic.
Les meves aptituds estan
potenciades en tasques
organitzatives, de gestió i
resolutives. Persona
comunicativa, dinàmica i
empàtica. Nivell alt d’ofimàtica.

Claudia
624 253 599

Si necessites
administrativa soc la
persona que busques
Amb experiència en el sector de
més de 14 anys. Coneixements
informàtics i facilitat

d’aprenentatge amb altres
programes específics.
Responsable, resolutiva i amb
una sòlida ètica de treball.

Lluïsa Cifuentes
645 807 823
lulucigar@gmail.com

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

Eva Garcia Sureda
629 961 211
evaclaramax@yahoo.es

>>>
UTILLATGES
Es busca material per a
consulta oftalmològica
(làmpada de fenedura,
oftalmoscopi indirecte, caixa
de lents de proves,
frontofocòmetre, etc.).
Interessats escriure i ens
posarem en contacte.

fernandezfernandezg27@
gmail.com

Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

Petits anuncis

Els termes més consultats del 2020
Quins diríeu que han estat els termes més
consultats durant 2020 en el web del
TERMCAT, ja sigui en el Cercaterm, els dic-
cionaris en línia, els apunts terminològics,
les infografies o les notícies? Segurament
deveu pensar que els termes relacionats
amb la COVID-19, el SARS-CoV-2 i la pan-

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

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

dèmia, i ho encerteu. Però els nostres usu-
aris han fet un munt de cerques i consul-
tes més, algunes de ben sorprenents...
Voleu saber quines? I, vosaltres, quines
consultes hauríeu fet? A l’article complet
hi teniu la resposta i una proposta. 

Article complet a:
www.blogcomb.cat



Medilloguem: nou servei del Grup Med
per a la gestió del lloguer d’habitatges
Un servei integral, tant per al propietari com per a l’inquilí, sempre oferint la màxima
confiança i transparència, principals valors de la corporació.

M
edilloguem proporciona as-
sessorament en la gestió del
lloguer d’habitatges per a
col·legiats propietaris que
tinguin béns immobles i els

vulguin destinar al lloguer, i per a col·legi-

ats que vulguin llogar un pis en les millors
condicions.

Medilloguem s’encarrega dels tràmits de
la gestió del lloguer entre propietaris i llo-
gaters, acompanyant-los durant el procés

GrupMed

1. Abans de posar en lloguer l’immoble
es fa una inspecció amb estudi de defici-
ències i avantatges de la propietat. Me-
dilloguem fa les recomanacions opor-
tunes per millorar l’immoble i proposa
preu i condicions de lloguer.

2. Reparacions o posada a punt de l’im-
moble en cas de ser necessari, posant a
disposició del propietari una xarxa de
professionals que faran els arranjaments
oportuns per a la posada a punt de l’im-
moble (amb l’aprovació i supervisió del
propietari, qui sempre decidirà i estarà
informat).

3. El propietari està informat en tot mo-
ment de totes les gestions que sorgei-
xen a partir de la publicació de l’immo-
ble als principals portals immobiliaris.

4. Selecció de l’inquilí més adequat per
al lloguer de la propietat (solvència, per-
fil, etc.) segons les característiques defi-
nides pel propietari.

5. Assessorament en la contractació:
comprovació de la solvència de l’inquilí,
presentació de l’inquilí al propietari per
aprovació final.

6. En el moment del contracte, es fa un
inventari i es documenta l’estat de l’im-
moble quan es lliura a l’inquilí. A més, la
societat del Grup Med s’encarrega de
redactar el contracte, acompanyament
en la signatura, lliurament de l’habitat-
ge, l’emissió i la recollida de rebuts, fer el
seguiment del pagament del lloguer,
gestió dels subministraments, solució
de tots els incidents, avaries i problemes
que poden sorgir durant el contracte i
intermediació amb la companyia asse-
guradora en cas d’accident.

7. Una vegada finalitzat el contracte:
comprovació de l’estat de la propietat,
es revisa minuciosament l’habitatge i
l’inventari i s’actua segons contracte.
Abans de tornar a llogar l’immoble, es
fan reparacions si fos necessari i es fa la
neteja, deixant el pis llest per al proper
inquilí o per al retorn al seu propietari.

8. Seguiment de la propietat i resolució
de possibles incidències durant la dura-
ció del contracte de lloguer. Intermedia-
ció amb la companyia asseguradora en
cas d’accident.

QUINS SERVEIS OFEREIX MEDILLOGUEM
Van més enllà dels serveis bàsics que ofereixen la majoria d’intermediaris:
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amb confiança i transparència, i amb un
servei personalitzat. Els professionals de
Medilloguem són experts en el sector,
amb coneixement del mercat immobiliari i
dels serveis complementaris al lloguer o
compra d’una propietat.



MEDILLOGUEM
PROPORCIONA
ASSESSORAMENT A
AQUELLES PERSONES QUE
BUSQUEN LLOGAR UN
IMMOBLE
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Propietaris i llogaters obtenen nombrosos
avantatges: Medilloguem actua com a me-
diador per facilitar els acords dels contrac-
tes d’arrendament, entre les persones pro-
pietàries d’habitatges buits i possibles
inquilins, gestiona la seva signatura i fa el

seguiment del compliment de les obliga-
cions contractuals.

Medilloguem dona la confiança i garanteix
el cobrament i bon ús dels habitatges, ne-
gocia les rendes de lloguer i cerca l’habi-
tatge més adequat per a cada unitat de
convivència. També ofereix orientació en
els diferents aspectes que cal tenir en
compte a l’hora de llogar un habitatge.

Medilloguem també pot oferir assessora-
ment per la compravenda d’habitatges per
aquells propietaris que desitgin vendre un
immoble.

4.
Selecció

de l’inquilí
més adequat

7.
Revisió una

vegada finalitzat
el contracte

5.
Assessorament

en la contractació

8.
Seguiment

de la propietat

3.
El propietari està

informat en tot
moment

Tot i que a
Medilloguem s’ofereix un

servei integral en el
lloguer d’habitatges,

també es pot gestionar la
venda de la
propietat.

2.
Reparacions

o posada a punt

1.
Inspecció abans
de posar a llogar

l’immoble

Si necessiteu més informació, esteu
buscant immoble per llogar o
comprar o disposeu d’un immoble
per llogar o vendre, podeu dirigir-vos
a Medilloguem, a través del correu
electrònic medilloguem@med.es o
per telèfon al 93 567 88 19, de dilluns
a dijous de 8 a 18 hores i divendres de
8 a 15 hores.

6.
Inventari

en el moment
del contracte
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Què són les
assegurances de
protecció familiar?
Davant de les adversitats que puguin sorgir en la vida
quotidiana, cada vegada hi ha més persones que
contracten assegurances de protecció familiar amb
l’objectiu de minimitzar les conseqüències negatives per
aquells que més estimes.

P
er assegurances de protecció fa-
miliar entenem qualsevol tipus de
pòlissa que protegeixi l’assegurat
davant d’aquells riscos que puguin
derivar en un perjudici econòmic,

tant per a ell com per a la seva família. Les
assegurances de protecció familiar formen
part de les assegurances personals, que, com
el seu nom indica, són les que cobreixen una
persona o família en cas que un imprevist re-
presenti un problema per a l’economia dels
assegurats. Dins d’aquests tipus d’assegu-
rances hi ha:

Aquest tipus d’assegurances actua com a
resguard econòmic per a les persones que
l’assegurat té a càrrec seu. En cas de defun-
ció o incapacitat permanent - absoluta o to-
tal - d’aquest, els seus beneficiaris o el mateix
assegurat, en cas d’incapacitat, reben una
indemnització.

Són una eina de previsió i planificació fi-
nancera: en cas de defunció, incapacitat o
invalidesa permanent, els ingressos familiars
minven. La contractació d’una assegurança
de vida protegeix econòmicament, ja que
aporta uns ingressos per fer front a les despe-
ses i cobreix la família davant de deutes pen-
dents contrets (hipoteca, cotxe, crèdits...).

A més de protegir l’assegurat en cas de
mort, l’assegurança de vida també pot protegir
en cas que, per desgràcia, es pateixi un acci-
dent o una malaltia que limiti permanentment
les seves capacitats laborals o professionals.
N’hi ha que contemplen l’avançament del ca-
pital assegurat en cas de diagnòstic d’una ma-
laltia greu.

Segons l’article 100 de la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, de Contracte d’assegurança, s’en-
tén per accident la lesió corporal que deriva
d’una causa violenta sobtada, externa i ali-
ena a la intencionalitat de l’assegurat, que
produeix invalidesa temporal o permanent
o mort.

Comptar amb la cobertura d’una assegu-
rança d’accidents ofereix la tranquil·litat de
disposar d’una protecció econòmica que aju-
di l’assegurat i la seva família a fer front a les
necessitats i a les despeses que poden sorgir
en cas de sofrir un accident. Per a molts tre-
balladors, com els autònoms, estar hospita-
litzat o lesionat i no poder exercir l’activitat
laboral suposa una privació o una disminució
d’ingressos que pot causar greus problemes
financers. Per tant, l’assegurança d’accidents
també garanteix la protecció econòmica de
l’assegurat i dels seus beneficiaris en cas que,
d’aquesta situació, esdevingui mort o inva-
lidesa permanent. D’aquesta manera, la fa-
mília no es veurà tan afectada per la pèrdua
d’ingressos. Aquestes assegurances també
poden cobrir una invalidesa parcial segons
un barem fixat en el contracte.

ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS PERSONALS

ASSEGURANCES DE VIDA

Grup Med



GrupMed
Grup Med
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Des de Medicorasse, la corredoria
d’assegurances del Grup Med, posem al
teu abast un equip d’assessors que, de
forma gratuïta, t’ajudaran a triar l’opció
més adient a les teves necessitats
personals al telèfon 93 567 88 70 o a
medicorasse.med.es

Quan es treballa per compte propi, una baixa
laboral representa una disminució d’ingres-
sos i, en conseqüència, pot comportar un
desequilibri econòmic, ja que les despeses
continuen sent similars.

L’assegurança de baixa laboral, també
anomenada de subsidi, de renda diària o
d’incapacitat laboral temporal, té com a ob-
jectiu 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, motiva-
da per una malaltia o un accident, que els
impedeixi, temporalment i de forma total,
desenvolupar-la.

La dependència és l’estat de falta o pèrdua
d’autonomia física, psíquica, intel·lectual o
sensorial per raons derivades de l’edat, la
malaltia o la discapacitat. La persona depen-
dent necessita l’atenció d’altres persones o
ajudes importants per fer les activitats bàsi-
ques de la vida diària (necessita l’atenció d’un
familiar o d’una persona externa contracta-
da). Aquest darrer cas implica una despesa
econòmica important, o bé per la contracta-
ció d’una persona que se’n faci càrrec o bé
pel cost de l’ingrés en una residència. Malau-
radament, els ajuts públics per fer front a
aquesta situació són molt inferiors als costos
que comporta, el que suposa una barrera
econòmica per a molta gent.

L’assegurança de dependència permet
percebre una indemnització econòmica en
forma de renda mensual vitalícia en cas que
la persona esdevingui dependent en un futur.

ASSEGURANCES
DE BAIXA LABORAL

ASSEGURANCES
DE DEPENDÈNCIA
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A
mb l’objectiu de donar una àm-
plia visió dels aspectes clau del
procés d’emprenedoria en el
sector salut, es va celebrar, el
passat desembre, el Ready-

4Growth 2020. L’acte organitzat pel Col·le-
gi de Metges de Barcelona i Barcelona Ac-
tiva va apropar els emprenedors i les seves
start-ups d’alt potencial als inversors i as-
sessors especialitzats, ajudant-los a definir
el seu projecte i a millorar la seva estratè-
gia per tal d’aconseguir finançament i arri-
bar al mercat amb èxit.

En la presentació de la jornada, el direc-
tor de Business Services, de Barcelona Acti-
va-Ajuntament de Barcelona, Jaume Baró,
i la gerent del Programa d’Emprenedoria
del CoMB, Nadia Pons, van fer una breu
anàlisi de la situació actual del sector, de
les estratègies per conduir a bon port els
projectes d’emprenedoria i van exposar
les activitats previstes per a l’any 2021.

Nadia Pons va explicar que la idea del
Ready4Growth és que sigui una etapa pre-
paratòria dels Fòrums d’Inversió Healthca-
re. S’intenta donar quatre pinzellades de
quines són les etapes per les quals s’haurà
de passar, tant si com no, en un procés
d’emprenedoria en el sector de salut. A
l’hora d’escollir els ponents, els organitza-

dors sempre procuren que siguin referents
en l’ecosistema que s’ha treballat i que hi
hagi un bon feedback. Nadia Pons va res-
saltar la dificultat de portar a terme semi-
naris com aquest i va assenyalar que “el
Ready4Growth pretén establir aquest con-
tacte entre emprenedors i inversors d’una
manera més directa i propera”.

Eines per començar
A la primera taula, la directora d’Operacions
de CIMTI, Elisenda Casanelles es va centrar
a proposar als emprenedors que tenen una
idea i no saben per on començar les eines
per a la creació i maduració d’empreses:
transferència de coneixement, diferents fa-
ses de validació, finançament (vehicles de
prova de concepte, ajuts públics i crowde-
quity), mentors i acceleradores.

A la segona taula, el chairman i senior
consultant de Drug Development and Re-
gulation (DDR), Xavier Luria, va incidir so-
bre la importància de validar i decidir quin
és el camí regulatori en el desenvolupa-
ment d’un projecte. Luria va resoldre qües-
tions que sovint es plantegen els projectes
dels emprenedors com: Què haig de fer per
arribar a mercat? Quina regulatòria s’aplica
al meu producte? Quins temps i costos im-
plica? Hi pot haver més d’un camí regulatori

Ready4Growth
Etapes en el procés d’emprenedoria

per a un producte? Hi ha estratègies per es-
curçar el camí regulatori ? Com preparo el
meu producte per a les validacions?

A la tercera taula, la partner i agent de
Patents Europees, de ZMB Patent, Montse
Jané, va abordar el tema de la propietat
industrial: patents, llibertat d’operació i lli-
cències. Jané va aclarir en quin moment cal
protegir la nostra tecnologia o producte
perquè el projecte empresarial tingui èxit,
què és un estudi de llibertat d’operació i
quan cal fer-lo, quina és la vida d’una pa-
tent, com saber la fortalesa d’una patent i
quins aspectes són fonamentals per arri-
bar a llicenciar una patent.

A la quarta taula, la principal d’Invivo
Ventures, Laura Rodríguez, va tractar els
aspectes que fan referència al finançament
i la inversió: com adreçar-se a l’inversor, se-
lecció de projectes, term sheet, pacte de
socis i tipus d’accions. Rodríguez va aclarir
aspectes com: Quan he de contactar amb
l’inversor? Què és més rellevant per afavo-
rir la inversió posterior en una start-up?
Com es diluirà l’emprenedor quan rebi el
finançament? Com valorar una start-up?
Quines són les clàusules més rellevants i
conflictives del pacte de socis en el mo-
ment de formar una empresa?

Webinar del
Ready4Growth:
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Més informació:

Entrevista

La transformació digital requereix
que els professionals creguin en
el canvi

Òscar Solans,
metge especialista
en Medicina Familiar i
Comunitària. Responsable
Funcional eSalut (HC3/LMS/
IS3) al Departament de Salut.
Director del Màster Executive
in Digital Healthcare (UB)

L
’Institut de Formació Mèdica i Lide-
ratge (IFMiL) ha engegat un curs
gratuït sobre la transformació digi-
tal de salut i les habilitats i tecnolo-
gies per a nous models d’atenció.

Aquest curs el dirigeix el metge i expert en
la matèria Òscar Solans que ens dona les
claus dels reptes que comporta la transfor-
mació digital.

Quina és la nova estratègia digital de
Catalunya en l’àmbit salut?
La nova estratègia digital de Catalunya va
dirigida a anar reduint sistemes d’infor-
mació. Des de l’inici del desplegament de
salut digital es va fer un sistema multipro-
veïdor, un model TIC basat en la interope-
rativitat de sistemes. Cada proveïdor i
cada professional opera des d’una estació
de treball diferent, tant als hospitals com
entre els mateixos hospitals o amb altres
nivells assistencials. No hi havia un model
de relació entre aquests sistemes d’infor-
mació. Es va fer una capa d’interoperativi-
tat amb unes plataformes com la història
clínica compartida, La Meva Salut o el Sis-
tema Integrat de Recepta Electrònica
(SIRE), plataformes que ens permeten co-
municar-nos i sincronitzar informació en-
tre diverses estacions de treball. Però és
un model limitat, tant per compartir infor-
mació com per cost. Catalunya està anant

ara cap a un model d’unificació de siste-
mes i s’està treballant per fer un historial
electrònic de salut que reculli la informa-
ció des de que el pacient neix fins que
mor. Tenim tota la informació en la matei-
xa base de dades.

Com ha incidit la pandèmia en aquesta
estratègia?
Abans de la pandèmia, el model de trans-
formació digital ja havia començat. No és
un model que s’hagi implementat gràcies a
la pandèmia, sinó que aquesta ha estat un
catalitzador, ha accelerat el que ja estàvem
aplicant.

Quins reptes planteja la transformació
digital?
El primer repte és l’adopció de totes aques-
tes eines i solucions TIC que són l’avant-
guarda i que estan entrant en el sistema
públic català. Hem d’assumir aquesta tec-
nologia, conèixer-la bé i aplicar-la en els
processos de treball diaris.

Quins beneficis ens pot aportar?
Els beneficis van molt relacionats amb la mi-
llora dels processos assistencials: la gestió
de la demanda, la interacció amb el pacient
o les eines de suport a la decisió clínica. Tot
això són processos en què les TIC ens poden
ajudar en el dia a dia de les consultes. Fer

aquesta transformació no és fàcil. De la
transformació digital, la part més important
no és la part digital, sinó la part de transfor-
mació, que s’ha de poder fer de manera
multiprofessional, amb un suport impor-
tant de la gestió de les entitats proveïdores i
del mateix sistema públic. Cal també que els
professionals creguin en el canvi.

Quines habilitats s’adquireixen al llarg
del curs de l’IFMiL?
El curs va dirigit sobretot a donar habilitats
als professionals. Primer, a accedir a un am-
pli ventall de coneixements del que és la
telemedicina. Després, comencem a posar
el focus en un model d’atenció no presenci-
al, on tractem les televisites, i concretament,
parlem d’habilitats en el model relacional
amb els pacients, amb l’ús del telèfon, de les
videoconsultes i de l’e-consulta. A continua-
ció, fem un mòdul d’habilitats de coneixe-
ment de la part legal que implica l’ús de to-
tes aquestes eines. L’última matèria del curs
va dirigida a ajudar els professionals i les or-
ganitzacions a fer models de transformació
de processos. Ja no tant pensant en les TIC,
sinó en com fer un canvi de procés, una re-
enginyeria o un nou model de treball i im-
plementar-ho a la pràctica real.

Amb quines eines pedagògiques es
treballarà?
Treballem a partir de casos pràctics, recollim
les millors bones pràctiques i mostrem com
avança el desplegament territorial del model
d’eConsulta del CatSalut. La idea és que,
quan s’acabi el curs, es coneguin totes aques-
tes eines que posem a l’abast des del Catsalut
i des del sistema sanitari públic català.
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Increment del tipus
de gravamen de
l’impost sobre les
primes
d’assegurança

Les assegurances de salut et cobreixen davant
la COVID-19?

Grup Med i ETL Global creen Medvision
per proporcionar serveis en assessorament
fiscal, laboral, societari i legal

Des de Medicorasse Corredoria d’Asseguran-
ces, us traslladem la decisió del Govern d’in-
crementar, de l’actual 6 % a un 8 %, el tipus de
gravamen de l’impost sobre primes d’assegu-
rança, després de l’aprovació de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021.
La Llei entrarà en vigor a partir del 31 de de-
sembre de 2020 i implica el següent:
• El tipus del 6 % s’aplicaria a aquelles pòlis-

ses d’assegurança que siguin formalitzades
i que tinguin dates d’efecte anteriors a la
data en què entri en vigor la Llei. El tipus
impositiu del 8 % resultaria d’aplicació a les
pòlisses d’assegurança l’efecte de les quals
es produeixi a partir de la data en què entri
en vigor la Llei.

• Com a excepció, en el cas dels pagaments
fraccionats de prima, s’aplicarà el tipus im-
positiu que estigui vigent en el moment en
què la prima fraccionada sigui exigible.

• En el supòsit que el rebut de prima emès
inclogui un tipus impositiu del 6 %, quan
realment s’hauria d’aplicar un tipus impo-
sitiu del 8 %, les companyies assegurado-
res podran emetre els corresponents re-
buts suplementaris per complementar la
diferència. En cas de qualsevol dubte o
necessitat de més informació, es pot con-
tactar a 900 10 11 30 o a medicorasse@
med.es.

Tot i que les malalties derivades del coronavi-
rus, així com la mateixa infecció, poden que-
dar fora de la cobertura de les pòlisses men-
tre es mantingui la declaració de pandèmia,
el sector assegurador, excepcionalment, està

Amb l’objectiu d’aprofitar sinergies i sumar
forces per proporcionar els millors serveis en
assessorament fiscal, laboral, societari i legal
als professionals de la salut sobre la base de
les últimes solucions tecnològiques, ETL Glo-
bal (grup de serveis professionals d’assesso-
rament legal, fiscal, auditoria i consultoria
orientat cap a la petita i la mitjana empresa) i
Grup Med han signat una aliança estratègica
per a la creació de l’empresa Medvision, un
nou model de servei específic per oferir un
servei d’acompanyament als professionals de
la salut basat en la innovació, que doni la mi-
llor resposta a un col·lectiu amb unes necessi-
tats tan específiques com aquest..

oferint assistència als seus clients en cas de
COVID -19 en certes situacions com pot ser la
presència de símptomes, l’hospitalització o
en determinades intervencions quirúrgiques.
El que de manera general no estan cobrint les

Més informació:

Grup Med

L’acord assolit ja compta amb la primera
companyia del sector sanitari a unir-se al pro-
jecte de Medvision. Es tracta de Mediconsul-
ting, societat de Grup Med líder en assessora-
ment especialitzat fiscal-comptable, laboral i
legal per al metge. Un gran impuls que li per-
metrà ser el referent en serveis verticals per a
aquest col·lectiu i consolidar-se en el seu sec-
tor gràcies a les eines i solucions tecnològi-
ques, li possibilitarà implementar processos
operacionals més eficients en tot el relatiu a
la gestió fiscal-comptable, laboral i legal dels
professionals de la medicina tant en el seu
exercici professional com en la seva vessant
personal i patrimonial.

Pedro Cambas, Soci ETL Global, conseller de Medvision; Jaume Aubia Marimon, president
Grup Med Corporatiu, SAU (Grup d’empreses del CoMB), president de MEDVISION, S.L; Albert
Lluch i Boada, CEO Grup Med Corporatiu, SAU (Grup d’empreses del CoMB), COO Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB), conseller de MEDVISION, SL, CEO Mediconsulting, SAU; Josep
Maria Carulla Mur, soci ETL Global, director general de MEDVISION, SL, gerent de
Mediconsulting, SAU i, Juan Bermúdez, CEO ETL Global Spain, conseller de Medvision.

companyies és la prova de la COVID-19 amb
caràcter preventiu.



Mediconsulting som l’empresa d’assessorament
en serveis professionals líder en el sector de la salut
amb més de 30 anys d’experiència, formada per
professionals especialistes en matèria fiscal, laboral,
societari i legal.

El nostre equip d’assessors, amb una àmplia
experiència en el sector sanitari i una sòlida formació ,
acompanya i dóna les solucions necessàries perquè
els professionals puguin desenvolupar la seva activitat
amb la màxima tranquil·litat, gràcies a una aposta clara
en tecnologia, innovació, processos i en les persones,
per a la millora continua.

93 567 88 88Passeig de la Bonanova, 47

Per a especialistes per especialistes

Edifici CoMB 5a planta mediconsulting.med.esmediconsulting@med.es

MEDICONSULTING, S.A.U; NIF A-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació,
Full B-36.748.

Històries de metges

“Vaig fer
medicina per
les dones que
he tingut al
meu voltant”

“Les dues coses més
importants de la cooperació
són la continuïtat i la
implicació dels autòctons”

Paula Peremiquel Trillas, especialista
en Salut Pública i Medicina Preventiva:

Jaume Ollé, fundador i director d’ACTMON
(Associació pel Control de la Tuberculosi al Tercer Món)

Des de fa gairebé dos anys forma part del
Programa de Recerca en Epidemiologia del
Càncer a la Unitat d’Infeccions i Càncer de
l’Institut Català d’Oncologia (ICO). La recer-
ca de l’equip on treballa està centrada en la
detecció precoç dels càncers d’endometri i
d’ovaris. Un altre dels seus interessos és
apropar la ciència a la gent. Va ser una de
les investigadores que va participar en la
campanya organitzada per l’espai dedicat

La cooperació i la salut internacional han estat
el motor de la seva trajectòria professional i
personal. Bolívia, República Dominicana, Mali,
Uganda, Etiòpia, Djibouti. El doctor Ollé ha po-
sat en marxa un bon grapat de projectes i ini-
ciatives que han contribuït a millorar les condi-
cions sanitàries i educatives de cada comunitat
amb la qual ha conviscut. De fet, avui dia con-
tinua molt lligat a aquests projectes a través
d’ACTMON, l’associació que va fundar l’any
1993. El doctor Ollé continua incansable en la
seva fermesa per continuar fent possible que
moltes persones tinguin unes condicions de
vida millors.

Entrevistes completes a:
blogcomb.cat

En el número de gener-març de 2021 de la revis-
ta Annals de Medicina, volum 104:31-36, apareix
publicat l’article “Galens Catalonia. Història d’un
club de futbol format per metges”, escrit pels
doctors Ferran Morell i Brotad i Miquel Bruguera
i Cortada.

Galens Catalonia, que és el nom actual que
du aquest club que inicialment era el Galens Vall
d’Hebron, és un fenomen excepcional a casa
nostra per les següents particularitats: 1) està
format exclusivament per metges dels centres
sanitaris de Catalunya; 2) té una trajectòria de 47
anys sense cap interrupció; 3) ha passejat el nom
de Catalònia pels 5 continents; 4) és un equip de
futbol guanyador de múltiples torneigs i campi-
onats, entre els quals 5 campionats del món.

L’article explica la seva història, els seus
èxits, la seva influència en el món del futbol mè-
dic internacional, i sobretot, en l´àmbit mèdic
català, per tal com facilita les relacions assisten-
cials entre els molts metges que han anat pas-
sant per l’equip al llarg dels anys. Finalment,
conté la relació de tots aquests 183 companys
que han estat jugadors de l’equip, amb la seva
especialitat i l’hospital al qual pertanyien.

La voluntat dels autors és que quedi cons-
tància d’aquest equip pioner, en especial per als
amants del futbol, però sobretot pels que han
jugat amb el Galens Catalònia que, d’aquesta
manera, tindran un record escrit dels anys de la
seva pertinència a aquest club.

Galens Catalonia
un club de futbol
format per metges

L’equip del Galens, campió
del món a Manchester
l’any 2011.

a la innovació social Torre Barrina de
l’Hospitalet amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona i la Nena en la Ciència, que se
celebra l’11 de febrer. Aquesta campanya
va connectar nenes de dues escoles de
l’Hospitalet amb científiques de l’ICO i
I’IDIBELL a través d’una sèrie de vídeos on
juntes definien què és la ciència i on les es-
tudiants formulaven a les científiques diver-
ses preguntes sobre la recerca.
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