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Poques experiències enriqueixen tant a la vida com formar part d’equips de pro-
fessionals marcats pel compromís, el rigor i la qualitat humana. És una sort i un 
honor dels quals he pogut gaudir els darrers anys com a president de la Junta 

de Govern del CoMB i, aprofitant aquest espai, reitero el meu agraïment un cop més. 
I ara, a través d’aquestes pàgines, us convido a conèixer una mica més els companys 
i companyes que formen part de la nova Junta de Govern, de l’Assemblea de Com-
promissaris i de les juntes comarcals, elegides el juliol passat. Un equip compromès 
que ha iniciat aquesta nova etapa amb entusiasme i idees clares per fer front a un 
període que serà clau en molts àmbits i, molt especialment, en el sector de la salut.

Seguim immersos en aquesta pandèmia, enmig de successives onades que van i 
venen i que van deixant noves capes d’esgotament. La realitat s’imposa i tothom, 
professionals de la salut, polítics, sectors econòmics i societat en general, hem de 
tenir clar que hi ha pandèmia per estona (aprofito per insistir que, en aquests mo-
ments, no podem perdre els fons COVID-19!). Hem de deixar la provisionalitat i l’ex-
cepcionalitat permanents i començar a prendre decisions i a aplicar mesures es-
tructurals. Cal començar a caminar cap a la imprescindible transformació del 
sistema de salut, sobre les bases de la millora del finançament, dels necessaris 
canvis organitzatius i de l’impuls dels lideratges professionals. Si el sistema va 
aguantar el primer cop va ser perquè era bo i comptava amb uns professionals 
compromesos; però està clar que no era excel·lent, com molts repetien, i tots sa-
bem que trontolla per massa llocs. Cal ser conscients que estem fent passes enrere 
en molts aspectes. Ni com a metges, ni com a pacients, ni com a societat, no ens 
ho podem permetre.

En aquesta revista, trobareu els eixos principals del programa de la nova Junta, on 
plantegem, de manera explícita, que la defensa del model sanitari català, públic, 
universal i equitatiu i d’un sistema de salut sòlid requereix  l’aportació pressupostà-
ria de 5.000 milions d’euros addicionals en els propers 5 anys, així com el compro-
mís del govern i de les forces polítiques per promoure les 30 mesures plantejades 
a l’executiu per un comitè de professionals experts ara fa més d’un any.

Us proposem també reflexionar sobre un tema tan cabdal com el de l’emergència 
climàtica i el seu impacte en la salut, un àmbit on el paper dels metges i metgesses 
ha de ser clau i on la nostra implicació i compromís, individuals i col·lectius han 
d’anar en augment en un futur immediat.

Només em queda encoratjar-vos per seguir endavant i traslladar-vos que tots els 
que som al capdavant del CoMB tenim clar cap a on hem de treballar i dirigir les 
nostres accions en defensa dels ciutadans, de la professió i del sistema sanitari 
(tant sector públic com privat).

També vull felicitar de manera molt especial tots els professionals de la salut i la 
ciutadania per l’èxit de les taxes de vacunació assolides al nostre país (encara hi ha 
marge de millora!).

I, per acabar,  us desitjo unes belles festes de Nadal, en companyia de les persones 
que estimeu, i un 2022 ple de projectes.

Nova etapa: no ens 
podem permetre 
anar enrere

Jaume Padrós Selma,
president del Col·legi de Metges  

de Barcelona

L’apunt del president
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JUNTA DE GOVERN DEL CoMB: President Jau-
me Padrós Selma Vicepresidenta 1a Elvira Bisbe 
i Vives Vicepresident 2n Jaume Sellarès i Sallas 
Secretari Gustavo A. Tolchinsky Wiesen Vicese-
cretària Sònia Miravet Jiménez Tresorer Lluís 
Esteve i Balagué Vocals Mireia Puig Campmany, 
Antoni Trilla Garcia,  Mónica Povedano Panadès, 
Anna Olivé Torralba, Ramon Vilallonga Puy, Ro-
bert Güerri Fernández, Maria Beatriu Bilbeny  de 
Fortuny, Jordi Aligué Capsada, Rosa Calvo Esca-
lona, Anna Carreres Molas, Iolanda Jordan Garcia, 
Oriol Mirallas Viñas, Elisenda Florensa Claramunt, 
Ferran Fillat Gomà.



Exposició  
sobre la trajectòria 
professional del doctor 
Jaume Ferran i Clua

E l  20 d’octubre es va inaugurar l’exposició  "La 
mirada microscòpica. Una vida al laboratori" 
que explica la trajectòria professional del Dr. 

Jaume Ferran i Clua (1851-1929), descobridor de la pri-
mera vacuna contra el còlera. 

Us convidem a venir a la seu del CoMB a Barcelona a 
visitar-la. 

La imatge

T eniu a les vostres mans el número 161 de la revista del Col·legi. És un número 
diferent, ja que hem introduït alguns petits canvis en la tipografia i disseny 
de la revista, que esperem us agradin i facin més fàcil la seva lectura. Això, 

pel que fa a la forma. 

El contingut és, creiem, de molt interès. La renovació de l’Assemblea de Compro-
missaris, de la Junta de Govern i de les juntes comarcals, així com el programa de 
Govern són fets destacables en la vida col·legial. Tots els que formem part de la 
nova Junta estem al vostre servei.

També hi trobareu el compromís ferm de la professió amb la salut global. La COVID-19, 
que, gràcies a la vacunació i a d’altres mesures i, també a la feina feta pels profes-
sionals sanitaris i a la solidaritat dels ciutadans, està més controlada, però presen-
ta nous reptes, com la COVID-19 persistent entre els professionals mèdics, objecte 
d’especial preocupació.

Finalment, i em permetreu un apunt personal, una entrevista amb la professora 
Clara Prats, de la UPC. Una gran investigadora que ens ha ajudat, i molt, a enten-
dre millor la situació de la pandèmia. Exemple de treball en equip i de col·laboració 
interdisciplinària. 

Antoni Trilla,
vocal de la Junta de Govern del CoMB

Actualitzem 
la revista COMB

Presentació
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Salut global 

10 Compromisos de la professió  
per fer front a l’emergència climàtica  
i al seu impacte en la salut

L a salut humana és inseparable de 
la salut del planeta i dels seus re-
cursos. Avui dia, hi ha un clar con-

sens científic sobre el fet que, al segle 
xxi, la crisi climàtica és l’amenaça més 
gran per a la salut i que comporta l’in-
crement de tota una sèrie de riscos i im-
pactes, directes i indirectes, que ja estan 
incidint en la mortalitat i la morbiditat. 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
recorda que quan parlem de crisi cli-
màtica, estem parlant de crisi de salut.

Els metges i metgesses, en tant que ga-
rants de la defensa i protecció de la salut 
i com a professionals de referència per 
als ciutadans, tenen una responsabilitat 
especial i poden aspirar a assumir un rol 
rellevant en el repte que es planteja a 
tota la humanitat. És en aquest sentit, 
que el Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC) ha elaborat el docu-
ment de posició La salut del planeta, la 
nostra salut, en el qual expressa públi-
cament, en representació dels metges i 
metgesses catalans, el seu compromís 
per impulsar i donar suport a accions 
que situïn la salut global i la lluita con-
tra l’emergència climàtica com a prio-
ritat de salut pública.

A banda d’exposar els principals riscos 
per a la salut derivats de la crisi climàti-
ca i alguns dels principals impactes 
que ja s’estan registrant al planeta,  
el document és una primera declaració 
d’intencions que, expressada en 10 
compromisos, enumera diferents àm-
bits a través dels quals els professionals 
poden aportar el seu coneixement i el 
seu rol de referència davant la ciutada-
nia per dissenyar i posar en marxa es-
tratègies de prevenció o de resposta 

enfront de noves amenaces i necessi-
tats de salut relacionades amb la crisi 
climàtica.

El document inclou compromisos en 
àmbits com ara:

• La defensa d’un nou concepte de sa-
lut humana que tingui en compte la sa-
lut del planeta i la salut global.

• La promoció de la formació i la recer-
ca al voltant de temes lligats a la salut 
global en general i als efectes de la crisi 
climàtica en particular (prevenció i res-
posta).

• La contribució a l’educació ciutadana 
per a l’autocura i la cura del planeta.

• La pressió a governs i organismes na-
cionals i internacionals per legislar i 
prendre acords que contribueixin a 
protegir la salut del planeta.

• La necessitat d’adequar el sistema 
sanitari perquè, d’una banda, pugui do-
nar resposta a noves necessitats i 
emergències derivades de la crisi cli-
màtica i, de l’altra, perquè redueixi de 
manera significativa les seves emissi-
ons i residus. Actualment, el sector sa-
lut és responsable d’entre el 4 % i el 10 % 
de les emissions globals de CO2.

• La necessitat de vetllar per la salut de 
les persones i poblacions més desfavo-
rides i, per tant, més vulnerables als 
efectes de la crisi climàtica.

• El rol i les accions exemplars des de 
les organitzacions professionals i dels 
mateixos professionals. 

Equip redactor del document de posició: Josep 
Maria Antó, professor de Recerca i ex-director 
científic d’ISGlobal, metge del Parc de Salut Mar i 
professor de la Universitat Pompeu fabra (UPF), 
Mònica Botta, directora mèdica de l’Hospital de 
Granollers i vocal de la Junta del CoMB (2018-
2021), i Antoni Trilla, Servei de Medicina Preventiva 
i Epidemiologia Hospital Clínic, Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut Universitat  
de Barcelona (UB) i vocal de la Junta del CoMB.

Document complet a:
www.comb.cat
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Renovació de la Junta de Govern del 
Col·legi, presidida per Jaume Padrós

L a candidatura encapçalada per 
Jaume Padrós va resultar guanya-
dora de les eleccions a la Junta de 

Govern i delegats de l’Assemblea de 
Compromissaris del Col·legi de Metges 
de Barcelona (CoMB) en ser l’única pre-
sentada dins del termini establert, que 
va finalitzar el 29 de juliol a les 14 hores. 
Tal com estableixen els Estatuts del 
CoMB, un cop verificat el compliment 
de les condicions d’elegibilitat dels can-
didats i la resta de requisits, la Junta 
Electoral, presidida per Jaume Roigé 
Solé, va declarar guanyadora la candi-
datura “Padrós 2021. Professionalisme”. 
Així doncs, Jaume Padrós presidirà el 
CoMB durant el proper mandat al cos-
tat d’una Junta de Govern formada per 
vint professionals (nou dels quals són 
noves incorporacions, mentre que els 
onze restants ja formaven part de 
l’equip anterior) i de l’Assemblea de 
Compromissaris, integrada per 300 de-
legats i delegades electes.

Padrós presidirà el Col·legi de Metges de Barcelona durant els propers 
quatre anys, amb una Junta de Govern que renova gairebé la meitat dels 
seus membres i que vol “enfortir” el projecte engegat per l’anterior equip.

Amb la voluntat de configurar un 
equip el màxim de representatiu pos-
sible de la professió i de conèixer i ana-
litzar el seu dia a dia, així com la situa-
ció del món sanitari des de diferents 
perspectives, els metges i metgesses 
que integren la nova Junta de Govern 
provenen de diferents àmbits assis-
tencials (primària, hospitalària, socio-
sanitària i salut mental) i exerceixen en 
centres i entorns diversos. D’altra ban-
da, la composició de l’equip reflecteix, 
com també ho feien les darreres Jun-
tes, la realitat de la professió pel que fa 
a la presència d’homes i dones.

Els Estatuts del CoMB disposen que,  
en cas que es presenti una única can-
didatura a les eleccions, “la Junta Elec-
toral, sense necessitat de continuar el 
procediment electoral ni celebrar la 
jornada de vot o sufragi, la declararà 
guanyadora”.

El president del CoMB, Jaume Padrós, 
va destacar que “els suports i les més 
de 1.200 adhesions formals de col·legi-
ats i col·legiades que va rebre la candi-
datura constaten el suport a un projec-
te que es renova i s’enforteix”. Padrós 
va afegir que el seu equip assumeix 
aquest mandat “amb molta motivació 
i amb un programa que conté prop 
d’un centenar de propostes concretes 
generades des de la mateixa professió 
i que té entre les seves prioritats la 
transformació del sistema sanitari, en 
un moment especialment clau, a tra-
vés de la millora de les condicions la-
borals i professionals dels metges i 
metgesses, del lideratge clínic, de la 
participació dels professionals en els 
òrgans de govern i, especialment, de la 
dignificació de l’exercici i de la cura de 
l’estat psicoemocional dels col·legiats i 
col·legiades”. 
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Jaume Padrós Selma 
President 
Medicina Familiar 
i Comunitària i Medicina 
del Treball
Consultor Mutuam, M.T.  
FC Barcelona i  consulta 
medicina privada

Elvira Bisbe i Vives
Vicepresidenta Primera
Anestesiologia 
i Reanimació
Hospital del Mar – 
Esperança de Barcelona

Jaume Sellarès i Sallas 
Vicepresident Segon
Medicina Familiar 
i Comunitària
EAP Sardenya

Gustavo A. Tolchinsky 
Wiesen 
Secretari
Medicina Interna
Hospital Municipal 
de Badalona (BSA)

Sònia Miravet Jiménez
Vicesecretària
Medicina Familiar 
i Comunitària
SAP Alt Penedès –  Garraf-
Baix Llobregat Nord

Lluís Esteve i Balagué 
Tresorer
Medicina Familiar 
i Comunitària
Atenció Primària Costa 
de Ponent

Mireia Puig Campmany 
Vocal
Medicina Interna
Hospital de Sant Pau

Antoni Trilla Garcia
Vocal
Medicina Interna  
i Medicina Preventiva i  
Salut Pública
Hospital Clínic, Facultat  
de Medicina UB

Mónica Povedano Panadès 
Vocal
Neurofisiologia Clínica
Hospital Universitari 
de Bellvitge

Anna Olivé Torralba
Vocal
Psicogeriatria
Hospital Mare de Déu 
de la Mercè, Residència 
Activa Parc de les Aigües, 
Residència Desalup

Ramon Vilallonga Puy 
Vocal
Cirurgia General 
i de l’Aparell Digestiu
Hospital Vall d’Hebron, UAB 
i consulta medicina privada

Robert Güerri Fernández 
Vocal
Medicina Interna 
i Malalties infeccioses
Hospital del Mar

Maria Beatriu Bilbeny  
de Fortuny 
Vocal
Medicina Familiar 
i Comunitària
EAP Raval Sud, CAP 
Drassanes

Jordi Aligué Capsada 
Vocal
Medicina Interna,  
àmbit Geriatria
Fundació Althaia, Facultat 
de Medicina UVIC-UCC, 
Residència Sant Francesc

Rosa Calvo Escalona 
Vocal
Psiquiatria Infantil i Juvenil
Hospital Clínic

Anna Carreres Molas 
Vocal
Pneumologia
Urgències Hospital 
Germans Trias i Pujol  
Regió Metropolitana Nord

Iolanda Jordan Garcia 
Vocal
Pediatria i àrees 
especifiques
Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona

Oriol Mirallas Viñas 
Vocal
Oncologia Mèdica (MIR)  
Hospital Vall d’Hebron

Elisenda Florensa 
Claramunt 
Vocal
Medicina Familiar  
i Comunitària
EAP Anoia Rural

Ferran Fillat Gomà 
Vocal
Cirurgia Ortopèdica  
i Traumatologia
Hospital Universitari  
Parc Taulí

Un equip de 20 metges  
i metgesses per al 
període (2021-2025)
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Assemblea de compromissaris (2021-2025)
ALT PENEDÈS

Cèlia Cols Sagarra
Lourdes Gabarró Julià
Gustavo Isaac Jurado Hamud
Annabel Laborda Luque
Mariona Monera Olivella

ANOIA

Angelina Marcela Aumala Aguilera
Carmina Bascompte Jorba
Elisenda Florensa Claramunt
Anna Llenas Martínez
Montserrat Vilarrubias Calaf

BAGES

Jordi Aligué Capsada
Maria del Carme Bertral López
Lluís-A Guerrero Sala
Maria Cristina Pardo Bustamante
Daniel Alfredo Paredes Breilh
Laura Plans Pujol
Meritxell Royuela Juncadella
Encarnacion Sánchez Freire

BAIX LLOBREGAT

Teresa Badia Farré
Carme Carreres Molas
Lluís Esteve Balagué
Angélica Laura Fernández Cruz
Silvia Font Ureña
Román Freixa Pamias
Francisco García Gracia
Aitor Gargallo Peiró
Sonia del Consuelo Granado Corzo
Cristina Jiménez Peiró
Carlota Llorach Andrés
Aitor López González
Flora López Simarro
Cristina López Xuclà
Carlos Luaces Cubells
Antonio Federico Martínez Monseny
Sònia Miravet Jiménez
Maria del Carmen Muñoz Almagro
Francisco-Javier Peligro Adarve
Montserrat Prats Julià
Ignasi Riera Paredes
César Romero Menor
Maria Eulàlia Ruiz Gil
Rita Sahún Font
Laura Saura García
Maria dels Àngels Tobella Príncep

Guillem Trilla Aymerich
Marta Valls Gay

BARCELONÈS

Tito Acedo Zapata
Alfredo Manuel Adan Civera
Salvador Altimir Losada
Pablo Amat Par
Leonor Ancochea Serraima
Antonio Artuñedo González
Marta Aymerich Gregorio
Sílvia Bagué Rosell
Domingo Bargalló Carulla
Maria Carme Bassedas Ballús
Adriana Bataller Bassols
Toni Bayés Genís
Xavier Bayona Huguet
Antonio Benabarre Hernández
Rosa Maria Benitez Diaz
Josefa Bertran Culla
Maria Beatriu Bilbeny de Fortuny
Elvira Bisbe Vives
Francesc Xavier Blancafort Sansó
Josep Blanch Rubió
Manuel Borrell Muñoz
Dolors Bou Camps
Clàudia Cabau Talarn
Rosa Calvo Escalona
Magda Campins Martí
Daniel Camprubí Ferrer
Anna Carreres Molas
Núria Casado Pradas
Albert Casasa Plana
Julio de Caso Rodríguez
Ricard Cervera Segura
Roser Cid Pañella
Antonio Coca Payeras
Andreu Codina Colomé
Andres Combalia Aleu
Rosa Corcoy Pla
Héctor Corominas Macías
Jose Maria Cots Yago
Jordi Craven-Bartle Lamote de 
Grignon
Gabriel Cuatrecasas Cambra
Francisco Javier Curto López
Maria Teresa Dordal Culla
Àngels Escorsell Mañosa
Alejandro Escosa Farga
Jorge Ramon Esquirol Caussa
Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot
Christian Fadeuilhe Grau
Josep Fandós Olona
Francesc Fatjo Huriós
Antoni Fernández Solà

Ferran Ferran Vila
Helena Ferrer May
Francesc de Borja Ferrer Ruscalleda
Eva Ferrer Vidal-Barraquer
Gemma Férriz Villanueva
Alejandro Flor Costa
Josep Maria Forcada Casanovas
Ferran Fuertes Guiró
Ylenia Garcia Navarro
Rafael Garcia Prado
Lluís Gausa Gascón
Manuel Gené Badia
Sara Girón Morilla
Esperanza Luisa Gómez Durán
Guillem González López
Antoni Gual Solé
Josep Maria Guardiola Tey
Robert Güerri Fernández
Antonio Guilabert Vidal
Jordi Hierro Riu
Maria Ángeles Idiazábal Alecha
Josep Isern Verdum
Francisco Javier Jiménez Moreno
Xavier Joaniquet Suils
Iolanda Jordan Garcia
Guillem Jordi Reichenberg
Maria Alba Jové Riera
Joaquim Julià Torras
Ignasi Jurgens Mestre
Jordi Klamburg Pujol
Jose Miguel Llovet Lombarte
Joaquin Lopez-Contreras Gonzalez
Laura Lozano Polo
Maria Luisa Madonar Mairal
Albert Marcos Estruch
Javier Mareque Bueno
Antonio Marin Muñiz
Julia Marsal Ricoma
Carles Martin Fumadó
Jordi Mascaró Lamarca
Joan Matas Dalmases
Enric Mauri Clúa
Maria Victoria Mazo Ancochea
Maria Esther Méndez Arias
Cristina Minguell Comas
Oriol Mirallas Viñas
Alfons Modolell Roig
Luis Molto Garcia
Joan Carles Monllau Garcia
José Antonio Montiel Dacosta
Jorge Arnulfo Morales Álvarez
Juan Miguel Nolla Solé
Anna Olivé Torralba
Josep Ortega Segura
Lydia Padró Pitarch
Jaume Padrós Selma

10     
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Diego Jose Palao Vidal
Maria Esther Pallarès Fernández
Montserrat Pamias Massana
Paula Angela Peremiquel Trillas
Neus Pérez Manyà
Daniel Pérez Prieto
Juan Manuel Perez-Castejon Garrote
Jose-Manuel Picas Vidal
Josep Maria Pons Berengueras
Noemi Pou Ribalta
Mònica Povedano Panades
Andrés Prat Marín
Noemí Prat Sierra
Mireia Puig Campmany
José Maria Puigcercós Fuste
Josep Antoni Pujante Conesa
Dolors Quera Ayma
Frederic Quintana Riera
Anna Raboso Fidalgo
Alexandre Ramon Aliaga
Juan Carlos Reverter Calatayud
Diego José Rodríguez Hueltes
Jaume Roigé Solé
Anna Maria Romaguera Piñol
Antonio Roman Broto
Ramon Ros Vallverdú
Santiago Rosales Vidal-Quadras
Antoni Rosell Gratacós
Mariana Rovira Cañellas
Nora Graciela Ruggieri Rodríguez
Josep Sánchez de Toledo Codina
Raquel Sánchez Jiménez
Mireia Sans Corrales
Manuel Sans Segarra
Sebastian Jose Santaeugenia Gonzalez
Miquel Santaló Bel
Àlex Santamaria Fumas
Jaume Sellarès Sallas
Anna Serrabou Guillot
Jordi Serrano Pons
Antoni Sisó Almirall
Marc Soler Fàbregas
Javier Solis Hilasaca
Jordi Solsona Martínez
Enric Subirats Bayego
Marc Tarín Martí
Josep Terés Quiles
Lluis Til Pérez
Gustavo A. Tolchinsky Wiesen
Ramon Torné Escasany
Pere Torner Pifarre
Mónica Torremorell Nuñez
Antoni Trilla Garcia
Josep Tuñi Picado
Olga Vázquez Ibar
Juan Vegué Grilló

Maria Antonia Vila Coll
Anna Maria Vilà Santasuana
Ramon Vilallonga Puy
Joan Vilanova Laguna
Josep Maria Vilaseca Llobet
Naiara Villalba Blanco
Roger Vinyeta Cotes
Nuria Viñolas Segarra
David Virós Porcuna
Albert Vives Julines
Sílvia Zamora Mestre

BERGUEDÀ

Helena Basart Gómez-Quintero
Anna Escalé Besa
Pere Mir Batlle
Pilar Molas Casellas
Núria Pons Serra

GARRAF

Josep Maria Benet i Martí
Maria Lluïsa Calvet Valera
José Fernández Zuazu
Vicente Morales Hidalgo
Jose Antonio Serrano Marchuet

MARESME

Jordi Almirall Pujol
Pere Beato Fernández
Ramon Boixeda Viu
Antonio Casanova Uclés
Ramon Cunillera Grañó
Susana Curos Torres
Josep Oriol Estrada Cuxart
Teresa Gros Garcia
Juan José Montero Alia
Sonia Pérez López
Francisco Javier Poza Vinuesa
Maria Mar Rodríguez Álvarez
Gemma Tapias Oller
Pere Antonio Torán Monserrat
Maria Elena Zurilla Leonarte

OSONA

Ana Albó Poquí
Josep Arimany Manso
Maria Àngels Casals Font
Anna Maria Ribas Casals
Susanna Vilaseca Giralt

VALLÈS OCCIDENTAL

Fèlix Aliaga Celma
Josep Alins Presas
Gilberto Alonso Fernández
Manuel Alvarez del Castillo
Montserrat Baré Mañas
Montserrat Bellver Vives
Cristina Carod Pérez
Laura Castells Vilella
Xavier de las Cuevas Bou
Marc Danés Castells
Teresa Doñate Cubells
Rafael Fábregas Xaudaró
Ferran Fillat Gomà
Cristina Fortià Palahí
Montserrat Garcia Cors
Marta Garcia Pastor
Ramona García Rodríguez
Maria Eugenia Gil Romero
Gabriel Gili Cirera
Francesc Xavier Jiménez Fàbrega
Jordi Jiménez Guirado
Min Jung Ko Bae
Eva Leceaga Gaztambide
Rafael Llobet Dalmases
Laura Llobet Vila
Isabel Martínez Díaz
Vicenç Jaume Mestre Saura
Salvador Navarro Soto
Pere Obiols Arderius
Elena O’Callaghan Castella
Natividad Perallón Solans
Daniel Rodríguez González
Anna Rodríguez Pont
Josep Sánchez Aldeguer
Josep Maria Sans Escolà
Laura Sucarrats Cribilles
Anna Tarrago Garcia
Mercè Torra Parra
Galdina Valls Borruel
Petra Maria Vega López

VALLÈS ORIENTAL

Glòria Anton Lloreda
Enric Barbeta Sánchez
Francesc Bas Cutrina
Mònica Botta Santasuana
Elisabet Deig Comerma
Jaume Duran Navarro
Maria Lluïsa Masiques Mas
Miquel Nogué Aliguer
Jordi Serra Carreras
Joan Solà Genovés
Anna Vilella Morató
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Programa 
de Govern
2021-2025
En la primera Assemblea de Compromissaris, 
celebrada el 28 d’octubre, la nova Junta 
de Govern va presentar als nous delegats 
els eixos del programa de govern que  
ha de guiar l’acció col·legial durant  
el proper mandat. 

L a defensa i la protecció dels pro-
fessionals és un dels eixos cen-
trals del programa d’actuació per 

als propers quatre anys de l’actual Jun-
ta de Govern del CoMB, com a resposta 
a les incerteses i a l’elevat grau de des-
gast personal, familiar i professional 
que han acumulat els metges i metges-
ses des de l’inici de la pandèmia. Sense 
perdre de vista aquest objectiu, l’equip 
de govern considera necessari apostar 
per accions concretes que contribuei-
xin a generar confiança i seguretat, 
tant en els àmbits professional, organit-
zatiu i laboral, com també, en la mesura 
de les possibilitats i de la capacitat d’in-
fluència de la institució, en l’entorn eco-
nòmic i social.

Els principis bàsics de l’acompanyament 
i la protecció dels professionals són:

1. La reivindicació i l’actualització del 
contracte social entre pacients, met-
ges i institucions. Cercant el benestar 
de tots els actors. 

2. La millora de les condicions. Lluitant 
per millores estructurals, organitzati-
ves i retributives, des del professiona-
lisme i el lideratge mèdic, reivindicant 
un clar increment de recursos.

3. La cura de la salut i de l’estat emoci-
onal dels metges i metgesses. Treba-
llant per a entorns i condicions laborals 
més saludables i posant a l’abast dels 
professionals més recursos i eines per 
ajudar-los i acompanyar-los.

Amb aquests principis, el programa de 
govern planteja de manera explícita la 
defensa del model sanitari català, pú-
blic, universal i equitatiu. Reivindica i 
defensa un sistema sanitari sòlid per al 
qual es requereix l’aportació pressu-
postària de 5.000 milions d’euros ad-
dicionals en els propers 5 anys i el 
compromís del govern i les forces polí-
tiques per promoure el desenvolupa-
ment de les 30 mesures plantejades a 
l’executiu per un comitè de professio-
nals experts ara fa més d’un any.

El programa de govern té vuit eixos 
d’actuació:

• Millora del sistema sanitari. Amb  
especial atenció a la reivindicació de la 
dotació pressupostària i prestigi de 
l’atenció primària, la salut pública, 
l’atenció sociosanitària i la salut mental, 
així com a la modernització hospitalà-
ria. Impuls de l’Observatori de la Profes-
sió Mèdica com a eina bàsica per a la 
planificació i anàlisi de les necessitats.

• Defensa del professionalisme, del 
reconeixement professional i de la se-
guretat en l’exercici. Potenciació del 
model propi de Responsabilitat Civil 
Professional, del coneixement del Codi 
de Deontologia, de la seguretat clínica i 
del Comitè d’Ètica d’Investigació Clíni-
ca del CoMB. Reivindicació d’unes con-
dicions laborals i professionals dignes a 
tot el sistema, sense oblidar uns hono-
raris justos per als més de 7.000 met-
ges i metgesses que exerceixen al sec-
tor privat.
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• Col·laboració amb les organitzaci-
ons mèdiques i científiques i enforti-
ment de la posició del CoMB com a 
referent de la professió.

• Lideratge clínic i professional en l’àm-
bit assistencial i organitzatiu. Aposta 
per la participació dels professionals 
mèdics en l’elecció dels càrrecs direc-
tius assistencials i en el govern de les 
institucions sanitàries. Potenciació del 
lideratge i expertesa de les dones met-
gesses.

• Impuls dels serveis als metges i a les 
seves famílies. Fundació Galatea, Pro-
grama d’Atenció Integral al Metge Ma-
lalt (PAIMM), Programa de Protecció 
Social (PPS), programa de suport a la 
segona víctima, Unitat Integral de Vio-
lència Contra el Metge (UIVCM), Unitat 
d’Atenció Col·legial de síndrome COVID 
persistent, voluntariat amb un Banc 
d’hores de professionals, servei d’ocu-
pació, suport a les accions sociocultu-
rals dels metges sèniors, creació d’una 

àrea d’atenció específica per a metges i 
metgesses joves, etc.

• Impuls del servei a la societat. Pro-
moció de la salut en tots els àmbits, 
compromís amb l’emergència climàtica 
i el seu impacte en la salut de les perso-
nes i incentivació de la cooperació inter-
nacional.

• Desenvolupament de la formació 
professional, innovació, desenvolupa-
ment i recerca. Desenvolupament i re-
colzament de l’Institut de Formació 
Mèdica i Lideratge (IFMiL), de la Càte-
dra de Responsabilitat Professional i 
Medicina Legal, de Web Mèdic Acredi-
tat, interacció amb el món universitari i 
suport als estudiants de medicina, in-
centivació de l’emprenedoria i de l’acre-
ditació de la formació i d’àmbits de 
desenvolupament professional.

• Al servei de la professió i dels ciuta-
dans. El Col·legi s’ha de mantenir com a 
institució independent d’interessos 
econòmics, polítics i de qualsevol tipus. 

Defensa d’un col·legi fort que repre-
senti i serveixi els professionals i la pro-
fessió. Transparència i rendiment de 
comptes. Es garantirà dels del Col·legi 
la vocació de servei del Grup Med i la 
consolidació del model empresarial del 
CoMB, el qual garanteix serveis de qua-
litat i assegura recursos econòmics per 
al Col·legi. Intensificació de les eines de 
participació dels metges i metgesses 
en la institució i sobre temes professio-
nals. 

2021-
2025
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Noves juntes  
comarcals del CoMB

E l 30 de juliol es van constituir les 
noves juntes comarcals del Col-
legi de Metges de Barcelona. 

Com a conseqüència del resultat de les 
darreres eleccions per a la renovació 

dels membres de l’Assemblea de Com-
promissaris i de la Junta de Govern del 
CoMB, aquestes juntes han escollit els 
seus respectius presidents, set met-
gesses i tres metges. 

2021-
2025

Mariona Monera Olivella,
especialista en Obstetrícia 
i Ginecologia, treballa al 
Consorci Hospitalari Alt 
Penedès – Garraf.  
L’Alt Penedès està 
representat a l’Assemblea 
de Compromissaris  
amb 5 delegats

Elisenda Florensa 
Claramunt,
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
treballa a l’EAP Anoia Rural. 
L’Anoia està representada 
a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 5 
delegats.

Jordi Aligué Capsada,
especialista en Medicina 
Interna, treballa a la unitat 
de convalescència i unitat 
de llarga estada de la 
Fundació Althaia de 
Manresa, a la Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC  
i a la Residència Sant 
Francesc de Santpedor.  
El Bages està representat  
a l’Assemblea de 
Compromissaris  
amb 8 delegats.

Àlex Santamaria Fumas,
especialista en Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia, 
treballa a la direcció del 
Complex Hospitalari Moisès 
Broggi del Consorci Sanitari 
Integral com a gestor del 
Procés d’Assistència 
Ambulatòria. El Baix 
Llobregat està representat 
a l’Assemblea de 
Compromissaris amb 
28 delegats.

Anna Escalé Besa,
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
treballa a l’EAP  
Navàs – Balsareny.  
El Berguedà està 
representat a l’Assemblea 
de Compromissaris amb  
5 delegats.

Maria Lluïsa Calvet Valera,
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
treballa com a metgessa  
de família, tutora de 
residents de família i 
coordinadora de docència  
i formació a l’EAP  
Roquetes – Canyelles.  
El Garraf està representat  
a l’Assemblea de 
Compromissaris amb  
5 delegats.

Pere Toran Monserrat,
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
treballa com a coordinador 
de la Unitat de Suport a la 
Recerca de la Direcció 
d’Atenció Primària de la 
Metropolitana Nord – IDIAP 
Jordi Gol i com a professor 
associat al Departament de 
Medicina de la Universitat 
de Girona. El Maresme està 
representat a l’Assemblea 
de Compromissaris amb  
15 delegats.

Anna Maria Ribas Casals,
especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària, 
treballa com a directora de 
l’EAP Santa Eugènia de 
Berga i directora de l’ACUT 
Osona. Osona està 
representada a l’Assemblea 
de Compromissaris del 
CoMB amb 5 dels seus  
300 delegats.

Montserrat Garcia Cors,
especialista en Medicina 
Interna, treballa a l’Hospital 
Universitari General de 
Catalunya – Grup Quirón 
Salud com a metgessa 
adjunta del Servei. El Vallès 
Occidental està representat 
a l’Assemblea de 
Compromissaris amb  
40 delegats.

Elisabet Deig Comerma,
especialista en Medicina 
Interna, treballa a l’Hospital 
General de Granollers com 
a cap de servei de 
l’especialitat. El Vallès 
Oriental està representat 
a l’Assemblea de 
Compromissaris amb  
11 delegats.

ALT PENEDÈS ANOIA BAGES BAIX LLOBREGAT BERGUEDÀ

GARRAF MARESME OSONA VALLÈS OCCIDENTAL     VALLÈS ORIENTAL
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COVID-19

El Departament de Salut va crear, a 
finals de setembre, el Comitè Ci-
entífic Assessor de la COVID-19 

presidit per la cap de servei de Medicina 
Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i vocal de la 
Junta del CoMB, Magda Campins. Tam-
bé hi participen els membres de la Jun-
ta del Col·legi, Jaume Sellarès, Antoni 
Trilla i Robert Güerri. Aquest és un òr-
gan assessor per a l’abordatge d’estra-
tègies de control de la pandèmia a Ca-
talunya que actuarà amb independència 
de criteri en l’exercici de les seves funci-
ons. Estarà format per un mínim de 20 i 
un màxim de 35 membres d’entre pro-
fessionals de reconegut prestigi en el 
camp de la sanitat, la medicina, les ci-
ències de la salut i les ciències socials, 
jurídiques i econòmiques.  

Els professionals de la salut afec-
tats directament per la COVID-19 
de manera persistent, estan ex-

perimentant realitats molt dures en 
què, al malestar propi de la malaltia, 
s’hi afegeixen el patiment per la incer-
tesa laboral i pel seu desenvolupament 
professional.

Per fer front a aquesta situació, el Con-
sell de Col·legis de Metges de Catalu-
nya (CCMC) ha creat una Comissió  
assessora per a l’estudi de la COVID-19 

El Departament de Salut  
crea	el	Comitè	Científic	Assessor 
de la COVID-19

Comissió impulsada pel CCMC  
per a estudiar la COVID-19 
persistent en la professió mèdica

persistent. Formen part d’aquesta co-
missió: els doctors Lourdes Mateu, coor-
dinadora; Roger Paredes, Esperanza 
Martín, Gemma Torrell, Antoni Trilla, 
Marc Soler i els professionals del CoMB 
i de la Fundació Galatea,  Antoni Calvo i 
Anna Mitjans.

La comissió assessora per a l’estudi de 
la COVID-19 persistent a la professió 
mèdica del CCMC ha dissenyat una en-
questa que s’enviarà a tots els col·legi-
ats de Catalunya amb un doble objectiu:

• Estudiar la prevalença de la COVID-19 
persistent, així com la seva simptoma-
tologia i fer el seguiment d’una cohort 
de metges afectats.

• Oferir els serveis de la Unitat de  
COVID-19 persistent del CCMC a aquells 
qui ho necessitin: suport social, suport 
sobre salut laboral, suport jurídic, su-
port psicològic. 
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Nous informes del Grup Col·laboratiu 
del CoMB i ISGlobal per al seguiment 
de la COVID-19 (GCMSC)

VACUNES COVID-19: CAL 
UNA DOSI DE REFORÇ EN 
AQUEST MOMENT?
SETEMBRE 2021

Després de revisar l’evidència ci-
entífica disponible, el Grup Col-
laboratiu Multidisciplinari per al 

Seguiment Científic de la COVID-19 
(GCMSC) va concloure que no hi ha evi-
dència que a la població general li cal-
gui una dosi de reforç. 

Arran de l’onada de casos ocasionada 
per la variant delta del SARS-CoV-2, di-
ferents països de renda alta es van 
plantejar la possibilitat d’oferir dosis de 
reforç a la població ja vacunada amb 
pauta completa. 

“Des del punt de vista immunològic, 
tots els estudis duts a terme fins ara in-
diquen que les vacunes COVID-19 actu-
alment aprovades per l’Agència Euro-
pea del Medicament indueixen una 
memòria immunològica de llarga dura-
da. Si bé la protecció davant de la infec-
ció per la variant delta ha decaigut, les 
vacunes conserven una alta efectivitat 
contra la malaltia greu i la mort,” 
subratlla Julià Blanco, investigador d’Ir-
siCaixa/IGTP i autor principal del docu-
ment del grup de persones expertes. 
Tanmateix, destaca el GCMSC, hi ha al-
gunes excepcions:

• Les persones immunosuprimides ne-
cessiten una dosi addicional.

• A alguns col·lectius els podria caldre 
una dosi de reforç, com les persones 
grans i el personal sanitari. 

“En tot cas, caldrà establir els mecanis-
mes necessaris per vigilar de prop les 

errades vacunals en diferents col·lec-
tius especialment susceptibles i també 
la població en general,” segons Silvia de 
Sanjosé, presidenta del GCMSC.

VACUNAR LA POBLACIÓ 
ADOLESCENT
AGOST 2021

En un comunicat de l’agost, el GCMSC 
va concloure que, ateses les circumstàn-
cies epidemiològiques a Espanya, calia 
vacunar la població d’entre 12 i 17 anys 
d’edat per assolir el control epidemiolò-
gic de la pandèmia. Després de fer diver-
ses simulacions per mitjà de models 
matemàtics, aquest grup científic va re-
comanar procedir a la immunització 
d’aquesta franja d’edat "al més aviat 
possible" i aprofitar per a això la platafor-
ma que ofereixen els centres escolars. 

LA SÍNDROME DE COVID 
POSTAGUDA
JUNY 2021 

El GCMSC va publicar l’informe “Síndro-
me de COVID postaguda (PACS): Defi-
nició, impacte i maneig” on proposen 
un conjunt clar de definicions de cas de 
síndrome de COVID postaguda i dels 
seus diferents escenaris clínics i reco-
manen una exploració mèdica integral 
perquè millori l’avaluació de les carac-
terístiques clíniques i complicacions. 

D’entre totes les definicions de post 
COVID-19, els autors de l’informe advo-
quen per l’ús del terme Síndrome de 
COVID postaguda (PACS, per les seves 
sigles en anglès) que inclou dos sub-
grups o escenaris que no són excloents: 
1) COVID prolongada: prolongació de 

símptomes més enllà de les quatre set-
manes que podien estar o no presents 
des de la fase aguda o aparèixer poste-
riorment en subjectes asimptomàtics i 
que no són resultat d’un mal orgànic 
irreversible, i 2) Seqüela: mal orgànic ir-
reversible després de 12 setmanes des 
de la infecció i que pot representar dife-
rents graus de disfunció permanent i 
símptomes relacionats.

A més de proposar l’ús d’una única no-
menclatura que sigui clara i d’ús comú, 
recomanen l’estandardització i codifi-
cació adequada d’aquestes definicions 
de “cas”. “Necessitem un codi CIE espe-
cífic per a aquesta síndrome i els seus 
fenotips clínics, per facilitar-ne la iden-
tificació, permetre un seguiment ade-
quat i, també, la realització d’estudis 
comparatius que permetin una avalua-
ció del seu impacte a nivell mundial” 
afirma Gema Lledó, investigadora de 
l’Hospital Clínic i una de les autores de 
l’informe. 

Informes del GCMSC:
www.comb.cat
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DESACORD AMB 
L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL 
DE TRACTAMENT 
COMPASSIU AMB 
OZONOTERÀPIA A UN 
PACIENT INFECTAT PER 
SARS-COV-2

E l Consell de Col·legis de Metges  
de Catalunya (CCMC) i l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i Balears (ACMSCB) van pu-
blicar, a l’agost, un Document de Posició 
a propòsit de l’autorització judicial de 
tractament compassiu amb ozonoterà-
pia a un pacient infectat per SARS-CoV-2.

En el document s’assenyala que aques-
ta autorització de l’ús de l’ozó és contrà-
ria als protocols vigents, a les recoma-
nacions terapèutiques de les autoritats 
sanitàries de Catalunya i de l’Agència 
Espanyola del Medicament i Productes 
Sanitaris (AEMPS) i a la legislació vigent 
d’ús compassiu de tractaments amb 
medicaments.

Els metges responsables de l’atenció al 
pacient van desaconsellar aquesta me-
sura, i també es van manifestar discre-
pants d’aquesta decisió judicial la Di-
recció Mèdica del Centre, la Gerència 
del Centre, la Conselleria de Salut, el 
CCMC i l’ACMSCB. Davant de situacions 
com aquestes, que tenen com a prece-
dent un cas similar a un hospital de 
Castelló, el CCMC i l’ACMSCB van instar 
a un diàleg serè, rigorós i constructiu 
entre tots i es van oferir a col·laborar 
obertament amb els òrgans judicials.

Deontologia i praxi

Article complet:

Vídeo converses amb 
Monserrat Esquerda:

PANDÈMIA PER COVID-19, 
PROFESSIONALISME  
MÈDIC I LA NECESSITAT  
D’UN NOU CONTRACTE 
SOCIAL
En una carta al director de la Revista  
Clínica Española, Montserrat Esquerda i 
Josep Terés, membres de la Comissió de 
Deontologia del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (CCMC) han com-
partit unes reflexions arran del nou con-
text propiciat per la pandèmia per  
COVID-19. El missatge primordial del 
text és la necessitat d’un canvi profund 
en el contracte social implícit de les pro-
fessions sanitàries amb la societat, és a 
dir, d'allò que esperen els pacients i la 
societat de la professió mèdica i del què 
espera aquesta trobar en la societat.

Segons els autors “un objectiu primor-
dial serà doncs alinear de forma cohe-
rent valors, creences, càrregues i res-
ponsabilitats entre tots els agents que 
conformen el contracte social”.

EL PAPER DE LA BIOÈTICA 
EN LA CRISI DE LA 
COVID-19
Pediatra experta en dol infantil, directo-
ra de l’Institut Borja de Bioètica i presi-
denta de la Comissió de Deontologia 
del CCMC, Montserrat Esquerda, va 
participar en els vídeos de la Fundació 
Galatea Converses sobre salut i cura 
emocional. Esquerda explica quin ha 
estat el paper de la bioètica en la crisi 
de la COVID-19 i com la pandèmia ha 
posat en relleu entre els professionals 
de la salut que és tan important cuidar 
com curar. Esquerda també assenyala 
que cal caminar cap a una medicina 
més humana, en la qual tinguin un pa-
per molt important les habilitats comu-
nicacionals i la gestió emocional. 

Més informació: 

Montserrat Esquerda i Antoni Calvo en el vídeo Converses.
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L’assegurança gratuïta 
d’UNESPA ha fet costat als 
professionals afectats per la 
COVID-19 i familiars 
Un grup de 107 asseguradores ha pro-
tegit, des del 14 de març de 2020 i fins al 
31 de març de 2021, més d’un milió de 
professionals de centres sanitaris i resi-
dències a tot Espanya a través d’una 

assegurança gratuïta de vida i de subsi-
di per hospitalització que ha fet possi-
ble donar cobertura a prop de 5.000 
persones de manera gratuïta, segons el 
balanç fet per l’Associació Empresarial 
de l’Assegurança (UNESPA).

Malgrat que aquesta assegurança per 
al personal de centres sanitaris i resi-
dències ja ha deixat d’estar vigent des 
del passat 31 de març, aquelles perso-
nes que compleixen els requisits o els 
seus hereus (en el cas de defunció) 

poden encara sol·licitar les prestaci-
ons sempre que l’hospitalització o la 
defunció es produís en el període de vi-
gència de la cobertura.  

MedGrup

Per a més informació: 
Poseu-vos en contacte amb 
els assessors de Medicorasse 
al 93 56 88 70/900 10 11 30  
o per correu electrònic a 
sinistres@med.es / 
medicorasse@med.es

COMPATIBILITAT PER A  
TOTS ELS METGES 
JUBILATS DE LA PENSIÓ 
AMB L’EXERCICI 
PROFESSIONAL RETRIBUÏT 
DURANT LA PANDÈMIA  
DE COVID-19
La reclamació que el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya (CCMC) va fer 
pública, el març, instant a la necessitat 
urgent de donar cobertura legal a la 
compatibilitat de l’exercici professional 
retribuït i el cobrament de la pensió per a 
tots aquells metges jubilats que han 
prestat, presten o prestaran suport al sis-
tema sanitari durant la pandèmia de  
COVID-19, es va traduir, finalment, en un 
canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, 
de 4 de maig) que va posar fi a situacions 
injustes com algunes que van ser denun-
ciades pels col·legis catalans i que van 
afectar alguns col·legiats.

POSICIONAMENT 
RESPECTE A LA IMPUTACIÓ 
DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE SALUT 
PÚBLICA DEL GOVERN 
BALEAR
El CCMC va donar ple suport al posicio-
nament de la Societat de Salut Pública 
de Catalunya i Balears en contra de la 
imputació de Maria Font Oliver, directo-
ra de Salut Pública del Govern Balear, 
per la decisió de confinament obligatori 
d’un grup de joves que havien estat en 
contacte amb persones infectades de 
COVID-19. A parer del CCMC aquesta de-
cisió suposa una intromissió judicial en 
un terreny que no li és propi i contribu-
eix al desconcert social respecte a la 
gestió de la pandèmia.

L’ACTIVITAT SANITÀRIA 
S’INCLOU EN ELS AJUTS DE 
SUPORT A LA SOLVÈNCIA 
EMPRESARIAL EN 
RESPOSTA A LA COVID-19
Després de nombroses reivindicacions 
de patronals i diversos sectors econò-
mics i professionals, el Govern de  
la Generalitat va aprovar l’ORDRE 
ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual 
s’obria el tràmit d’inscripció prèvia dels 
ajuts extraordinaris directes de suport a 
la solvència empresarial en resposta a la 
pandèmia de la COVID-19, fent-los ex-
tensius a la totalitat dels sectors econò-
mics, incloent-hi, tot tipus d’activitat sa-
nitària, fins llavors exclosa del catàleg 
d’activitats dels ajuts. 

Defensa del professional

Més informació: 



Salut del metge

Més informació: Més informació: Més informació: 

UN 25 % DELS METGES DE 
L’ESTAT HAN ESTAT DE 
BAIXA PER MOTIUS 
RELACIONATS AMB LA 
COVID-19
L’estat de salut dels metges espanyols 
ha empitjorat notablement durant la 
pandèmia, al llarg de la qual s’han asso-
lit prevalences molt elevades de males-
tar i deteriorament físic, mental i emoci-
onal, que tot i lleugeres millores, no 
arriben a recuperar-se. Així es desprèn 
de l’estudi Repercusiones de la CO-
VID-19 sobre la salud y el ejercicio de 
la profesión de los médicos de España, 
elaborat per un grup de treball integrat 
pel Col·legi de Metges de Barcelona, la 
Fundació Galatea, l’Organització Mèdi-
ca Col·legial (OMC), Mutual Mèdica i les 
professores Núria Mas, d’IESE Business 
School, i Judit Vall, de l’Institut d’Econo-
mia de Barcelona (IEB-UB), i que va 
comptar amb la participació de 4.515 
metges de tot l’Estat. Entre els princi-
pals resultats de l’estudi, destaca que el 
25,5 % dels metges i metgesses han es-
tat de baixa per motius relacionats amb 
la COVID-19, així com que un de cada 
quatre ha hagut de recórrer a serveis de 
suport a la salut mental o bé es plante-
gen fer-ho.

Aquest informe és una continuació de 
l’estudi Impacte de la COVID-19 sobre 
la salut dels professionals sanitaris, 
que es va presentar en roda de premsa 
l’octubre de 2020, i que s’havia elaborat 
amb dades de metges i metgesses de 
Catalunya exclusivament.

LA FUNDACIÓ GALATEA 
PARTICIPA EN UN ARTICLE 
SOBRE LA SALUT DELS 
METGES DURANT LA 
PANDÈMIA A CATALUNYA, 
ITÀLIA I EL REGNE UNIT

La Fundació Galatea va participar en  un 
article publicat al portal medRxiv. L’ob-
jectiu era fer una de les primeres anàli-
sis multipaís sobre el benestar mental 
dels metges en dos moments de la 
pandèmia de COVID-19 (juny de 2020 i 
novembre /desembre de 2020). Una de 
les primeres anàlisis per entendre la 
prevalença de l’ansietat i la depressió, 
així com els factors de risc associats. En 
els països analitzats (Catalunya, Itàlia i 
Regne Unit) es troba un major risc de 
símptomes d’ansietat i depressió entre 
les dones, les persones menors de 60 
anys, les que se senten vulnerables / ex-
posades a la feina i les que tenen mala 
salut.

INFORMACIÓ I PANDÈMIA:  
COM INCIDEIX LA MANERA  
DE COMUNICAR EN LES 
NOSTRES EMOCIONS?
A la secció de vídeos Converses de la 
Fundació Galatea, dos periodistes amb 
una sòlida i llarga trajectòria als mitjans 
de comunicació, Jordi Basté, director i 
presentador del programa “El Món a 
RAC1”, i Marta Ciércoles, cap de premsa 
del CoMB i de Fundació Galatea, analit-
zent l’impacte de la informació en l’estat 
emocional de les persones durant la pan-
dèmia i com han percebut el vessant co-
municatiu dels professionals de la salut. 
També han abordat qüestions com quin 
ha estat el paper dels mitjans de comuni-
cació en aquesta pandèmia, si s’ha fet 
una bona cobertura informativa i com ha 
estat treballar en primera línia i amb tan-
ta incertesa i pressió. 
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Jordi Basté i Marta Ciércoles en el vídeo de la Fundació Galatea.



El CoMB als mitjans

Eleccions col·legials
El procés electoral al Col·legi de Metges 
de Barcelona (CoMB), que va acabar el 
29 de juliol amb la declaració com a 
guanyadora de la candidatura “Padrós 
2021. Professionalisme”, va aparèixer a 
diversos mitjans de comunicació. 

Quarta i cinquena  
onada de COVID-19
A l’abril i al juliol van tenir lloc les ano-
menades quarta i cinquena onada, res-
pectivament, de coronavirus. La cin-
quena onada va ser especialment greu 
a Catalunya, amb l’extensió de la vari-
ant Delta i un important augment de 
casos en sectors joves de la població, 
encara no vacunats, que va tensionar 
molt l’atenció primària i hospitalària. 

Durant aquest període, diverses veus del 
CoMB van demanar mantenir les mesu-
res de prevenció i lluita contra la propa-
gació de la malaltia malgrat l’avenç de la 
vacunació, i van exigir també mesures 
de suport per evitar una afectació greu 
del sistema sanitari. Portaveus com el 
president del CoMB, Jaume Padrós; els 
vicepresidents, Jaume Sellarès i Elvira 
Bisbe; la vicesecretària, Sònia Miravet, i 
els vocals, Antoni Trilla, Robert Güerri  
i Mireia Puig, van fer declaracions a di-
versos mitjans de comunicació.

Estratègia de vacunació
A l’abril, el Col·legi va signar, juntament 
amb altres institucions, entitats i ONG, 
una declaració on es demanava que les 
farmacèutiques que disposessin de va-
cunes contra la COVID-19 alliberessin 
temporalment les patents, per aconse-
guir-ne més producció i poder fer front 
de manera global a la pandèmia. 

A l’agost, el Grup Col·laboratiu Multidis-
ciplinari per al Seguiment Científic de 
la COVID-19 (GCMSC) va emetre un co-
municat en el qual concloïa que, ateses 
les circumstàncies epidemiològiques a 
Espanya, calia vacunar la població d’en-
tre 12 i 17 anys d’edat per assolir el con-
trol epidemiològic de la pandèmia.

Al setembre, el GCMSC va emetre un al-
tre comunicat on concloïa que, amb 
l’evidència científica disponible, no hi 
ha evidència que calgui una dosi de re-
forç de la vacuna en la població general. 

La salut dels professionals
A l’abril va tenir lloc a Madrid la presen-
tació d’un estudi de la Fundació Gala-
tea sobre les repercussions de la  
COVID-19 sobre la salut i l’exercici de la 
professió dels metges d’Espanya. D’al-
tra banda, al juny es va fer balanç del 
Servei de TeleSuport Psicològic per a 
professionals de la salut posat en mar-
xa durant la pandèmia per COVID-19, i 
al juliol es va llençar una campanya co-
municativa orientada als MIR. De totes 
aquestes informacions van aparèixer 
notícies a diversos mitjans de comuni-
cació, incloent entrevistes amb Antoni 
Calvo, director de la Fundació Galatea. 

Emergència climàtica
El Consell de Col·legis de Metges de  
Catalunya (CCMC) va fer públic, a prin-
cipis d’octubre, el document La salut 
del planeta, la nostra salut, on expressa 
el compromís de la professió per fer 
front a l’emergència climàtica i al seu 
impacte en la salut. 

JaumePadrós, reelegit
presidentdelCol·legi
deMetgesdeBarcelona

ANAMACPHERSON Barcelona

La candidatura que encap-
çala Jaume Padrós ha tornat
a guanyar les eleccions a la
junta de govern del Col·legi
de Metges de Barcelona
(COMB) sense que s’arribes-
sin a celebrar. No s’ha pre-
sentatcapaltracandidatura, i
la juntaelectoral l’hadeclarat
candidatura guanyadora.
“Estic molt con-

tent. Crec que és un
granpremi”, va reco-
nèixer Padrós. “Els
pròximsmesos i anys
seran clau per al sis-
tema sanitari. Cal re-
forçar-lo i revertir la
situació.Elsprofessi-
onals no podem tor-
nar a passar pel que
hem viscut aquesta
pandèmia. Ni conti-
nuar amb aquesta
dissociació entre el
que es fa en públic,
amb dinar i sopars i
festivals, mentre els
sanitaris carreguen
amb la pandèmia i la
realitat d’aquest co-
ronavirus. Esgotats i
amb un sobreesforç
que ens passarà fac-
tura i de què la socie-
tat sembla que no
s’adona”.
L’equip reunit per

Padrós en la seva
candidatura inclou
noms com Antoni
Trilla, Elvira Bisbe,
Mireia Puig o Jaume
Sellarès, que repeteixen qua-
tre anys més. També s’hi in-
corporen nous metges, com
laneuròlogaMònicaPoveda-
no, l’infectòlegRobertGüerri
i la psiquiatraRosaCalvo.
La candidatura va ser pro-

clamada ahir vencedora sen-
se que s’hagin arribat a cele-
brar les eleccions, previstes
per al 22 de setembre, ja que

no s’ha presentat cap altre
equip, malgrat que un grup
va estudiar aquesta possibili-
tat durant les últimes setma-
nes, i volia denunciar l’avanç
electoral –s’havien de cele-
brar el febrer del 2022– que
podia beneficiar Padrós.
El president reelegit se

sentambunfortsuportgràci-
es a les més de 1.200 adhesi-
ons formalitzades, dels
37.000metges col·legiatsque

tenen dret a vot. Padrós se
sent especialment satisfet
d’haver constituït un equip
amb una àmplia represen-
tació de les especialitats
més diverses, i amb majoria
de dones, cosa que reflecteix
la realitat demogràfica de la
medicinaenexercici.Actual-
ment un 53,2% dels col·legi-
ats sóndones.c

La Junta deGovern
ha proclamat guanyadora
la candidatura perquè
no s’ha presentat
cap alternativa

JaumePadrós
LLIBERTTEIXIDÓ
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30 de juliol, La Vanguardia. 17 de setembre, “Tot es mou” de TV3.

12 de juliol, “Cafè d’Idees” la 2 de TVE.12 de juliol, Betevé.

20     



El CoMB als mitjans

Eutanàsia
A finals de juliol va entrar en vigor la llei 
orgànica de regulació de l’eutanàsia.  
La presidenta de la Comissió de Deon-
tologia del CCMC, Montserrat Esquer-
da, el president de la Comissió de De-
ontologia del CoMB, Josep Terés, i el 
director del Servei de Responsabilitat 
Professional i l’Àrea de Praxi del CoMB, 
Josep Arimany-Manso, van fer diverses 
declaracions sobre el tema a mitjans de 
comunicació.

Ozonoteràpia
El CCMC i l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i de la Salut de Catalunya i Balears 
van publicar a finals d’agost un docu-
ment on es mostraven contraris a l’au-
torització judicial de tractament com-
passiu amb ozonoteràpia a un pacient 
de COVID-19.

’Violència obstètrica’
La Societat Catalana d’Obstetrícia i 
Ginecologia i el CCMC van emetre a fi-
nals de juliol un comunicat conjunt en 
el qual es comprometien a promoure la 
sensibilització dels professionals sani-
taris per evitar situacions que es pu-
guin assimilar al concepte de violència 
obstètrica. 

Juntes Comarcals 
Diversos actes celebrats les darreres 
setmanes han comptat amb la partici-
pació de les Juntes Comarcals del Col-
legi de Metges, com ara l’homenatge a 
Manresa als professionals que lluiten 
contra la COVID-19, o, principalment, la 
constitució de les noves Juntes Comar-
cals arrel del procés electoral. 

Any Dr. Jaume Ferran 
i Clua
El Col·legi de Metges de Barcelona està 
celebrant l’any commemoratiu dedicat 
al bacteriòleg i descobridor de la vacu-
na contra el còlera, Jaume Ferran i Clua 
(Corbera d’Ebre, 1851 – Barcelona, 1929) 
i ha organitzat dos actes acadèmics 
que han tingut lloc a l’abril i al juny 
d’enguany. Diversos mitjans de comu-
nicació han recordat la seva figura i 
s’han fet ressò d’aquestes jornades in-
formatives. 

Totes aquestes informacions han 
aparegut a televisions com TV3, TVE1,  
La 2, La Sexta, Cuatro, Telecinco,  
Antena 3, Betevé i La Xarxa; ràdios com 
Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER, 
RNE, Ràdio 4, Onda Cero, La Xarxa Ràdio 
i COPE Catalunya i Andorra; agències 
com EFE, Europa Press i Agència 
Catalana de Notícies; diaris com  
La Vanguardia, Ara, El Periódico de 
Catalunya, El Punt Avui, El País, ABC,  
El Mundo, 20 minutos i  
La Razón; publicacions sanitàries com 
DiarioMédico.com, RedacciónMédica.
com, ConSalud.es, Eldiaridelasanitat.
cat, GacetaMédica.com, ActaSanitaria.
com, ISanidad.com, Jano.es, 
ElMédicoInteractivo.com, 
IMMédicoHospitalario.es i 
MédicosyPacientes.com; mitjans 
econòmics com Cinco Días i Expansión; 
mitjans digitals com Eldiario.es,  
Público.es, ElConfidencial.com, Nius.
com, Vilaweb.cat, Ccma.cat, ElEspañol.
com, NacióDigital.cat, CrónicaGlobal.
com, ElNacional.cat, CatalunyaPlural.
cat, CatalunyaPress.cat, ElMón.cat, 
E-Notícies.es, TotBarcelona.cat, 
MetrópoliAbierta.com i LaRepública.cat, 
i publicacions d’abast regional, 
comarcal i local com Regió 7, El 9 Nou, 
El 3 de Vuit, El Temps, Diari de Sabadell, 
Diari de Terrassa, InfoAnoia.cat, 
ManresaDiari.cat, Cugat.cat, 
NacióBerguedà.cat, Diari de Girona, 
Diari de Tarragona, Diari Més,  
La Mañana, Segre, LlobregatDigital.cat 
i Ebredigital.cat, entre d’altres.  

17 d’abril, DiarioMédico.com.

Sastre, a les teves agulles. El Con-
sell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya i l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Cata-
lunya i les Balears han lamentat 
la decisió d’una jutge de Barcelo-
na d’ordenar un tractament amb 
ozó a un malalt crític de Covid-
19, ingressat a l’uci d’un hospital 
català. Els sanitaris consideren 
molt greu «el fet que s’ordeni 
l’administració» d’aquesta te -
ràpia, no reconeguda pels cientí-
fics, «d’acord amb la base d’una 
ordre judicial», cosa que obre a 
més «una via anòmala, sense ri-
gor ni base científica» i «d’inse-
guretat jurídica, clínica i assis-
tencial de conseqüències impre-
visibles», afirmen.  

«No pot ser que per aquesta 
via es doni cobertura legal a 
 creences, desitjos o decisions in-
dividuals que superen àmplia-
ment el marc ètic, científic i le-
gal», lamenten els dos col·lectius 
mèdics. «És il·lusori pensar que 

una sola mesura aïllada (l’ozo-
noteràpia) aplicada per un per-
sonal extern a l’hospital, del qual 
desconeixem el grau de qualifi-
cació i experiència, podrà suplir 
la resta d’atencions que el pa-
cient requereix», afirmen els dos 
col·legis professionals.  

La jutge que va autoritzar el 
tractament, en canvi, considera 
«acreditada» la «concurrència de 
circumstàncies excepcionals d’ur -
gències» que motiven la seva re-
solució, ja que la vida de la persona 
la família de la qual ha reclamat 
aquesta teràpia «corre perill». La 

magistrada esgrimeix, en la seva 
interlocutòria recollida per Efe, 
que aquest tractament s’aplica en 
hospitals d’Espanya i altres països 
amb un «bon resultat». 

La magistrada constata que, 
amb l’escrit de demanda per rebre 
aquest tractament, s’han aportat 

informes i estudis mèdics que 
afirmen que l’«ozonoteràpia és 
una alternativa viable per intentar 
salvar la vida del pacient». Entre la 
documentació aportada per la fa-
mília, la jutge destaca la proposta 
d’una doctora que considera 
aquest tractament com la «ma-
nera eficaç a efectes de poder sal-
var la vida» del pacient, el metge 
que actualment l’està tractant no 
s’hi oposa i és «l’única negativa la 
de l’hospital», formulada en con-
versa telefònica. 

Recurs de la Generalitat 

Davant aquesta autorització ju-
dicial, el Departament de Salut 
català ja va assenyalar dijous la 
seva intenció de recórrer la reso-
lució judicial. L’ozonoteràpia,
afegia Salut, es fonamenta en l’ús 
d’«una molècula d’oxigen triatò-
mic amb efecte oxidatiu, l’ozó, 
que es fa servir com a desinfec-
tant i que no està autoritzada 
com a medicament per les agèn-
cies reguladores». 

El consell de col·legis de metges 
i l’acadèmia de ciències mèdiques 
recorden, en aquest sentit, que 
s’han trobat en més d’una ocasió, 
en casos de malalts crítics, amb el 
fet que apareixen persones «que 
poden utilitzar el patiment i la 
des esperança de pacients i familiars 
i la seva vulnerabilitat per a la pro-
moció d’articles, teràpies o equips. 
Aquesta actitud és èticament i 
deontològicament reprovable». 

A més, afegeixen els metges, 
la resolució judicial menyscaba la 
relació de confiança que hi hauria 
d’haver sempre entre pacient i 
facultatiu.  n

Dures crítiques dels metges a la 
jutge que va avalar l’ozonoteràpia

El consell decol·legis professionals de Catalunya recorda que el tractament no disposa d’evidències 
científiques i lamenta la inseguretat jurídica i clínica que obre la interlocutòria judicial. 

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ 
Barcelona

SALUT | La cinquena onada del coronavirus

Un pacient de Covid-19 ingressat a l’uci de l’Hospital de la Vall d’Hebron, el 6 d’agost.  

ACN  
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A partir del Document de Posició 
La salut del planeta, la nostra 
salut, que acaba de publicar el 

Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC), una de les coautores, la 
metgessa i directora mèdica de l’Hospi-
tal de Granollers, Mònica Botta, modera 
un debat que aprofundeix en l’impacte 
de l’emergència climàtica en la salut de 
les persones. Hi participen l’altre coau-
tor del document, el també metge, pro-
fessor de Medicina de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i exdirector cientí-
fic d’ISGlobal, Josep Maria Antó; i l’in-
vestigador d’ISGlobal, expert en l’im-
pacte de l’augment de la temperatura i 
de la contaminació atmosfèrica en la 
salut, Xavier Basagaña, coautor del 
capítol de salut del tercer informe sobre 
el canvi climàtic del Consell Assessor de 
Desenvolupament Sostenible (CADS) 
de la Generalitat de Catalunya. 

Mònica Botta – El concepte de salut 
global comporta un canvi de xip, els 
metges estem acostumats a la salut 
individual i avui som conscients que 
estem parlant d’una salut mundial. 
Per què hem de fer aquest canvi i quin 
és aquest concepte?

JOSEP MARIA ANTÓ – Un dels aspectes 
més importants que es recull al Docu-
ment de Posició del CCMC és, precisa-
ment, el reconeixement, a partir de  
l’evidència científica, que els impactes 
de les alteracions del clima, de la biodi-
versitat i d’altres elements dels sistemes 
naturals de la Terra tenen una influència 
molt gran en la salut humana i que, en el 
futur, poden suposar un risc existencial 
per a la humanitat. Ara és el moment de 
canviar el xip. Hem estat vivint de renda, 
ja que, sobretot als països rics, hem mi-
llorat la salut les darreres dècades a ex-
penses del planeta. Aquest document 
ens convida a pensar que ara i en el futur, 
com a metges i com a professionals de la 
salut, hem d’entendre que la salut huma-
na i la del planeta han d’anar juntes.

M. B. – Les dades són impactants,  
les catàstrofes naturals s’han triplicat 
des de 1960 i generen 60.000 morts 
anuals directes, no sé si tots en som 
conscients.

XAVIER BASAGAÑA – Ho comencem a 
veure quan es donen algunes catàstro-
fes naturals, quan hi ha grans inundaci-
ons, que també les pateixen els països 
rics i tenen grans efectes en la salut. Ens 

afecten també altres fenòmens més 
quotidians com l’augment de tempera-
tura i les onades de calor que patim 
cada estiu. El 2003 va ser un toc d’aten-
ció, quan l’onada de calor a Europa va 
desencadenar 70.000 morts. Però és 
quelcom que patim cada any. Ho vam 
quantificar a Catalunya i, de mitjana, hi 
ha unes 300 morts cada any associades 
a les onades de calor o a les temperatu-
res extremes.

M. B. – Som prou conscients de la situa-
ció i estem fent accions per mitigar-ho o 
encara estem en la fase de diagnòstic?

J. M. A. – Cada cop hi ha més interès i 
consciència ciutadana. En canvi, quan 
mirem indicadors que ens parlen de la 
consciència dels governs i de les em-
preses són molt dolents. Les empreses, 
les grans corporacions i els governs han 
d’entendre que això també va de salut i 
de salut ara.

M. B. – En els informes de l’OMS sobre 
contaminació i partícules respirables, 
les dades mostren 7 milions de morts 
anuals al món, 374.000 a Europa i 
3.500 a l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona. Des del sistema sanitari atenem 

Salut i crisi climàtica

Taula rodona

“El sector sanitari  
ha de fer molts 
deures: d’una banda, 
reduir les emissions 
i, de l’altra, ser capaç 
de donar resposta 
a fenòmens com 
la pandèmia de 
COVID-19”
Josep Maria Antó

Taula rodona completa a:
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Taula rodona

“Està bé que els 
metges refermin  
el missatge dels efectes 
de la contaminació 
en la salut, perquè 
als polítics els costa 
prendre decisions 
valentes”
Xavier Basagaña

pacients la salut dels quals s’ha vist 
impactada per aquests problemes i in-
tentem resoldre’ls. Però, al mateix 
temps, entre el 4% i el 10% de les emis-
sions de CO2 del planeta les genera el 
sistema sanitari. Un dels objectius del 
Document de Posició és instar a les 
institucions i governs perquè facin ac-
cions, però també a les organitzacions 
sanitàries. Quins deures té pendents 
el sistema sanitari?

J. M. A. – De deures, en tenim tots. La 
presència d’aquests temes en els nos-
tres programes d’estudis està molt per 
sota del que hauria d’estar. El sector sa-
nitari tenim el deure de l’exemplaritat. 
Hem de fer tot el possible en dos ves-
sants. El primer és la mitigació i reduc-
ció de les emissions del sistema sanita-
ri. La meitat d’aquestes emissions són 
degudes als hospitals i als medica-
ments, grans consumidors d’energia. 
La sostenibilitat és un tema urgent. I el 
segon vessant, són els deures d’adapta-
ció. Ens hem d’adaptar per ser capaços 
de fer front a fenòmens com el de la 
COVID-19 -que, probablement, també 
està relacionat amb els impactes que 
produïm en el planeta-, i també a les 
onades de calor, les inundacions i els in-
cendis, per exemple.

X. B. – Pel que fa a la contaminació i com 
afecta la salut, comença a haver-hi més 
consciència. Hi ha grups que fan pressió 
i està bé que les societats mèdiques re-
fermin aquest missatge i puguin fer 
pressió a les polítiques públiques, ja 
que als polítics els costa prendre decisi-
ons valentes.

M. B. - Tots els que treballem en un hos-
pital veiem el volum de plàstic que ge-
nerem diàriament. La consciència del 
plàstic és important, però no veiem 
l’impacte en despesa energètica que 
genera la gestió d’aquests residus.

J. M. A. – Hi ha la paradoxa del fet que, a 
escala local, aquests impactes a vega-
des són petits, però quan se sumen mi-
lions i milions d’actes d’hospitals i de 
professionals, al final, la factura és molt 
alta. Tècnicament, les accions estan 

bastant ben definides, hi ha molts pro-
tocols per a la gestió dels residus. Una 
estratègia que cada cop s’està desenvo-
lupant més és la compra socialment 
responsable. Quan en un hospital o en 
un govern s’introdueixen mecanismes 
de compra socialment responsable això 
té un impacte directe en el tipus de pro-
ductes i en els impactes ambientals.

M. B. – Un altre tema són les noves 
malalties, la COVID-19 ha sigut un 
exemple, però no anant tan lluny po-
dem parlar del Dengue. Noves malalti-
es per al món occidental que l’aug-
ment de les temperatures i altres 
factors faciliten que avui també les 
veiem aquí.

X. B. – Les malalties transmeses per 
mosquits, com el Dengue, la majoria de 
casos són importades, tot i que hem 
tingut transmissió autòctona, el risc és 
que hi hagi propagació i per això hi ha 
plans de seguiment. El clima i la pujada 
de temperatures farà que augmenti la 
finestra d’acció d’aquestes transmissi-
ons, els mosquits estaran actius durant 
més mesos, amb altes temperatures es 
reprodueixen més ràpidament i fan 
més picades, amb tot això, augmenta el 
potencial de transmissió d’algunes 
d’aquestes malalties.

J. M. A. – Les xifres estan basades en el 
coneixement científic que tenim avui 
consolidat, però sabem que hi ha mol-
tes més coses. Per exemple, hi ha indi-
cis científics que la contaminació at-
mosfèrica té efectes en el cervell i 
probablement té relació amb malalties 
neurodegeneratives que produeixen 
unes morts que no estan comptabilit-
zades en els 7 milions de morts anuals 
que diu l’OMS. Com que som molt con-
servadors científicament, els impactes 
són més grans del que estem mesu-
rant. Però no podem esperar 30 anys 
per estar-ne segurs. Evitem-ho abans.

M. B. – S’han fet estudis que la contami-
nació podria generar un efecte de re-
tard en l’aprenentatge en les criatures 
i, per tant, i a Barcelona s’han vist dife-
rències entre escoles d’una zona i 

d’una altra. També hem d’aplicar me-
sures més contundents en la mobilitat 
individual.

X. B. – S’haurien de pensar els propers 
escenaris en termes de mobilitat. Ara hi 
ha l’aposta pel cotxe elèctric, vindrà el 
canvi dels cotxes autònoms. Ens hem 
d’avançar a com gestionem això en te-
mes de sostenibilitat. Perquè ara canvi-
em la flota de cotxes per vehicles elèc-
trics i d’aquí a uns anys haurem d’estar 
intentant solucionar els problemes 
d’aquests cotxes pel que fa a materials, 
bateries i tota la seva petjada ecològica.

J. M. A. – Al final, els problemes tenen 
causes comunes i actuant sobre aques-
tes causes resols diferents problemes al 
mateix temps. La mobilitat activa és un 
exemple, es guanya tant o més amb 
l’activitat física que amb la reducció de 
contaminació.

M. B. – Sabem que fem tard, que tenim 
pressa, però si ens hi posem atacant 
diferents problemes, les solucions ge-
neraran sinèrgies. És qüestió de po-
sar-nos. Potser és més una qüestió de 
voluntat que de dificultat. Ens toca fer 
un clic final perquè aquest canvi s’aca-
bi produint. Convido a llegir el Docu-
ment de Posició La salut del planeta, 
la nostra salut. És molt clar, no deixa 
indiferent i obre la porta a poder fer 
millores que, al final, revertiran indivi-
dualment i globalment.  



Formació

L’IFMiL inicia un cicle 
d’experiències en lideratge 
La primera sessió es centra 
en l’entorn residencial

Material formatiu 
sobre la Llei de 
regulació de 
l’eutanàsia

L ’Institut de Formació Mèdica i Li-
deratge (IFMiL) dels quatre Col·le-
gis de Metges de Catalunya va en-

gegar un nou cicle en el qual els 
professionals exposen les seves experi-
ències de lideratge i d’èxit perquè pu-
guin servir d’exemple als professional i 
contribuir a repensar i construir nous 
models d’atenció.

Des de diversos àmbits, cal incorporar 
tot allò que la pandèmia de la COVID-19 
ha ensenyat i, des d’una visió conjunta i 
integradora, en l’atenció primària i l’àm-
bit hospitalari cal incorporar les lliçons 
apreses durant la pandèmia per refor-
çar les noves maneres d’atendre les 
persones i consolidar la relació amb el 
territori i els altres membres de l’entorn 
comunitari. En els entorns residencial i 
domiciliari, és cabdal fer-ho des d’una 
visió conjunta i integradora que se cen-
tri en les necessitats de les persones i el 
seu projecte de vida.

La primera experiència en lideratge 
que es va presentar es va centrar a 
plantejar el futur de l’atenció a les per-
sones en els centres residencials. En 
aquesta primera sessió, en format digi-
tal, es va compartir la visió de tres pro-
fessionals del Centre Geriàtric Lleida 

que, durant la pandèmia, van viure 
unes experiències que els han permès 
madurar propostes amb l’objectiu 
d’ajudar a crear un entorn segur, de 
qualitat i satisfactori tant per a les  per-
sones que han de viure als centres resi-
dencials com per a les seves famílies.

La sessió inaugural va ser presentada 
pel president del CoMB, Jaume Padrós, 
i la va moderar  el metge de família i  
comissionat de la Junta del CoMB per 
al projecte IFMiL, Albert Ledesma. Van 
explicar les seves experiències la coor-
dinadora de les actuacions en matèria 
social dels centres residencials de la Re-
gió  Sanitària Lleida, Ana Mari Fité, que 
va exposar com s’ha articulat el treball 
compartit entre el sistema social i sani-
tari als centres residencials. La metges-
sa del Centre Geriàtric Lleida i metges-
sa de Medicina Interna Hospital Arnau 
de Vilanova, Cristina Solé, es va centrar 
a com donar resposta a les necessitats 
d’atenció sanitària a les persones que 
viuen en entorns residencials. Final-
ment, la directora del Centre Geriàtric 
Lleida, Carol Mitjana, va detallar les 
propostes per a un nou model d’aten-
ció a partir de l’experiència d’èxit del 
seu centre. 

L ’Institut de Formació Mèdica i Li-
deratge (IFMiL) ha produït una 
píndola formativa sobre la Llei 

3/21 de regulació de l’eutanàsia adre-
çada als professionals mèdics, on es 
recullen els aspectes clau de la norma 
que va entrar en vigor el 25 de juny de 
2021. 

Es tracta d’un contingut formatiu de 
caràcter interactiu que ha estat encar-
regat pel Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya (CCMC) i la Comissió 
Consultiva creada pel CCMC amb mo-
tiu de la recent aprovació de la Llei Or-
gànica de regulació de l’eutanàsia, 
amb l’objectiu general de vetllar per la 
seguretat jurídica i medicolegal i per al 
compliment deontològic. 

En aquesta píndola es detallen, entre 
d’altres qüestions, els requisits, algu-
nes situacions a tenir en compte o el 
funcionament del procediment que 
preveu la llei de l’eutanàsia. 
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Vídeo de la primera 
sessió del cicle 
d’experiències en 
lideratge:

Píndola formativa a:



En el primer semestre de 2021 es 
van celebrar dues Assemblees de 
Compromissaris que, com és ha-

bitual, el president, Jaume Padrós, va 
iniciar amb l’informe de presidència. 

Assemblea de juny

CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS
La Junta de Govern, el 21 de juny de 
2021, va convocar eleccions per a la re-
novació dels membres de l’Assemblea 
de Compromissaris i de la Junta de Go-
vern. Els compromissaris van aprovar 
per unanimitat l’elecció dels membres 
de la Junta Electoral. 

Per la seva banda, el director de l’As-
sessoria Jurídica, Ignasi Pidevall, va 
presentar les modalitats del sistema de 
votació amb la introducció d’una nove-
tat: la votació electrònica presencial.

UNITAT INTEGRAL 
D’ATENCIÓ A LA 
METGESSA VÍCTIMA DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
La vocal de la Junta del CoMB, Eulàlia 
Ruiz, va donar a conèixer als compro-
missaris un nou projecte de la Junta, la 
creació d’una unitat integral d’atenció 
a la metgessa víctima de violència 
masclista. A més s’oferirà propera-
ment als col·legiats i col·legiades for-
mació per tenir eines que els permetin 
abordar de manera més eficaç la pre-
venció i la detecció d’aquest tipus de 
violència, així com oferir una millor 
atenció a les pacients i els seus famili-

La Junta informa

     25

Assemblees  
de Compromissaris

ars, especialment els fills i filles. Es 
tracta d’una iniciativa engegada per 
donar resposta a una realitat existent, 
sensibilitzar als professionals en la 
seva detecció i maneig, i posicionar el 
paper del metge com a referent per a 
les dones. 

LA SALUT DEL PLANETA, 
LA NOSTRA SALUT
La vocal de la Junta del CoMB, Mònica 
Botta, va presentar el document de 
posició La salut, del planeta, la nostra 
salut, en què el Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (CCMC) expressa 
la necessitat urgent de considerar la 
salut humana com quelcom insepara-
ble de la salut del planeta i dels seus 
recursos i d’actuar en conseqüència. 

Assemblea de març

LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA  
DE L’EXERCICI DE 2020
El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va 
presentar la liquidació pressupostària 
de 2020, un any en què el pressupost 
va ser aprovat en un escenari ben dife-
rent per la irrupció de la pandèmia per 
COVID-19. És per això que la gestió feta 
el 2020 té també repercusions en el 
pressupost.

Els estats comptables, van ser auditats 
de manera externa, van ser aprovats 
favorablement. El pressupost s’ha exe-
cutat mantenint les prioritats de la 
Junta de Govern, amb tres eixos princi-
pals: accent social (PAIMM, PPS i boni-
ficacions i exempcions de la quota col-

legial), activitat col·legial i formació. 
S’hi han afegit altres eixos desenvolu-
pats arran de la pandèmia: assessora-
ment personal, assessorament profes-
sional, ajuts de caire econòmic 
(reducció del 100 % de quotes per ces-
sament de l’exercici o disminució sig-
nificativa de l’activitat) i la campanya 
de donacions #elcombactua.

COMISSIÓ CONSULTIVA 
DAVANT L’APLICACIÓ DE 
LA LLEI DE L’EUTANÀSIA
Amb motiu de la recent aprovació de 
la Llei Orgànica de regulació de l’euta-
nàsia, el passat 18 de març al Congrés 
de Diputats, per la qual es regula l’aju-
da per morir a l’àmbit de l’estat espa-
nyol, el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) ha considerat 
adequada i necessària la creació d’una 
comissió de caràcter consultiu sobre 
l’aplicació de l’esmentada llei a Catalu-
nya, amb l’objectiu general de vetllar 
per la seguretat jurídica i medicolegal i 
pel compliment deontològic. 

La comissió consultiva del CCMC està 
formada per col·legiats designats pels 
quatre col·legis de metges catalans i 
està presidida pel director de l’àrea de 
Praxi del Col·legi de Metges de Barce-
lona, Josep Arimany. Té un caràcter 
multidisciplinari, ja que els membres 
que la integren provenen de diferents 
especialitats mèdiques i són recone-
guts experts en àmbits d’interès de la 
mateixa llei, com són la bioètica i la de-
ontologia mèdica, la geriatria, la psi-
quiatria, les cures pal·liatives, etc. 



Jornades d’orientació 
i benvinguda als nous MIR

E l Col·legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) va organitzar, entre abril i 
maig, les jornades d’orientació 

als metges que comencen la residèn-
cia. D’altra banda un cop incorporats 
com a residents, el passat juliol, es va 
celebrar l’acte de benvinguda als nous 
metges i metgesses. Totes aquestes 
sessions es van fer en format virtual. 

92 metges voluntaris orienten 
els futurs MIR
El CoMB i la Secció Col·legial de Metges 
MIR i Metges Joves van organitzar la 

jornada d’orientació adreçada a met-
ges i metgesses que han fet l’examen 
MIR i han d’escollir especialitat. Aques-
ta jornada ofereix informació d’interès 
per als futurs residents i va comptar 
amb la participació de 92 metges  
voluntaris que, distribuïts en diferents 
taules, van exposar els detalls de la seva 
especialitat i respondre totes les qües-
tions dels assistents des de la seva ex-
periència com a metges MIR o adjunts. 
Aquest any també, a causa de la crisi de 
la COVID-19, es va adaptar el seu format 
habitual a una edició cent per cent vir-
tual. Els webinars es van celebrar del 26 

Sexe

Procedència (lloc de naixement)

Especialitats més freqüents

35,1 %
Dones
64,9 %

629
Homes
340

Dossier

d’abril fins al 7 de maig.

Benvinguda als nous MIR
L’acte de benvinguda MIR 2021 es va 
celebrar un any més de manera virtual. 
Durant l’edició d’aquest any hi van in-
tervenir el president de la Secció de 
Metges MIR i Metges Joves, Oriol Mira-
llas; el psicòleg i director de la Fundació 
Galatea, Antoni Calvo, i la vicepresiden-
ta del CoMB, Elvira Bisbe. La vocal de la 
Secció de Metges MIR i Metges Joves, 
Berta Areny, va presentar i moderar la 
sessió. 

227
Altres
1,4 %

14

Resta d’Espanya
29,3 %

284

Amèrica Llatina i Central
23,4 %

Resta d’Europa
2,6 %

25

Total
100 %

969

Tarragona
1,9 %

18

Girona
2,6 %

25
Barcelona
36,9%

358
Lleida
18
1,9 %

Medicina familiar i comunitària 244 25,2 %

Pediatria i àrees específiques 61 6,3 %

Anestesiologia i reanimació 58 6,0 %

Medicina interna 55 5,7 %

Psiquiatria 44 4,5 %

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 41 4,2 %

Obstetrícia i ginecologia 38 3,9 %

Cirurgia general i aparell digestiu 36 3,7 %

Oftalmologia 29 3,0 %

Radiodiagnòstic 28 2,9 %

Geriatria 27 2,8 %

Aparell digestiu 21 2,2 %

Medicina intensiva 21 2,2 %

Altres 266 27,4 %

Catalunya
43,2 %

419
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EL PERFIL DELS METGES QUE VAN COMENÇAR LA RESIDÈNCIA EL 2021



Suport del Col·legi als MIR  
en la seva demanda d’un  
sistema d’elecció de les places  
de formació especialitzada  
“en temps real”

Dossier

El Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) va fer seva 
la preocupació expressada pels 

metges MIR i metges joves envers el 
sistema d’elecció de places MIR de 
2021 de la Direcció General d’Ordena-
ció Professional del Ministeri de Sanitat 
per a l’accés a la formació sanitària es-
pecialitzada. A banda d’expressar el 
seu suport als metges que han de co-
mençar la seva formació com a especi-
alistes, el CCMC va adreçar al director 
general d’Ordenació Professional, Vi-
cenç Martínez Ibáñez, un escrit en què 
li sol·licitava que es modifiqués el siste-
ma d’elecció plantejat, el qual no per-
metia als candidats l’elecció de places 
en temps real.

El CCMC considera que el sistema 
d’elecció plantejat, en un primer mo-
ment, (el qual consistia a presentar 
una llista de preferències classificades 
per centre i per especialitat que podia 
arribar a contenir més de 6.000 ítems), 
així com l’adjudicació telemàtica 
posterior de places en un sol dia i sen-
se opcions a modificar l’elecció en di-
recte, no era ni just ni idoni per als fu-
turs MIR. Posteriorment, es va 
modificar el sistema d’elecció que es 
va fer en format telemàtic en torns dia-
ris de 400 persones. Aquest sistema és 
el que s’ha anunciat per al 2022.

SONDEIG ENTRE 
FUTURS MIR 

Des de la secció de metges MIR i  
metges joves del CoMB hem realitzat 
un sondeig entre els futurs MIR i un 
42 % està d’acord amb mantenir l’opció 
d’elecció telemàtica. D’aquests, un 18 % 
aposten per un format mixt i recupera-
rien l’elecció presencial a més de l’actu-
al. El 58 % dels enquestats rebutgen el 
sistema telemàtic. Tot i saber que el 
nou BOE (14809 del BOE núm. 218 de 
2021) ja ha anunciat una elecció tele-
màtica per a l’elecció MIR 2022, ente-
nem que la prioritat dels MIR és un sis-
tema d’elecció de plaça híbrid, en el 
qual l’opositor pugui fer l’elecció de 
manera presencial o telemàtica.

Així i tot, l’elecció en blocs de 400 és 
clarament millor que l’elecció en un sol 
dia, a la qual ens vàrem oposar comple-
tament aquest any 2021. Entenem que 
una elecció en directe en format elec-
trònic no presencial és tècnicament di-
fícil i podria portar a errors com, per 
exemple, que un opositor no pogués 
escollir plaça i això seria inadmissible.

No s’ha referendat si els opositors cata-
lans estarien d’acord a fer l’elecció de la 
plaça en una seu autonòmica del Mi-
nisteri, tot i que pensem que podria ser 

Estàs d’acord que  
el sistema d’elecció i 
adjudicació de places 
MIR sigui telemàtic?

D’acord
42 %

En desacord
58 %

Format mix
18 %
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Oriol Mirallas, 
president de la Secció MIR i Metges Joves  
i vocal de la Junta del CoMB

una alternativa a la qüestió. Restarem a 
l’espera de més notícies per part del Mi-
nisteri de Sanitat i veurem quin format 
proposen per a aquest 2022. 
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25è aniversari 
de l’EAP Vic 
La primera experiència 
del model d’autogestió 
en atenció primària 
a Catalunya

Cuidar, protegir i crear benestar i salut. Les EBA 
són entitats d’economia social sota una fórmula 
de gestió eficient, sostenible i de qualitat per a la 
provisió de serveis sanitaris d’Atenció Primària.

 “Ara, desprès de 25 anys d’experi-
ència i d’èxits, basats en les distin-
tes avaluacions fetes del model 
per diferents organismes, hem de 
convertir-nos en referents d’auto-
nomia professional i promoure 
aquesta o altres fórmules de ges-
tió a la resta d’equips d’atenció pri-
mària del nostre país. Des de la 
demostrada capacitat d’adapta-
ció i flexibilitat, les EBA estan en 
condicions d’afrontar una trans-
formació a fons del model del ben-
estar, especialment del sanitari. En 
definitiva, són entitats amb expec-
tatives de futur, sòlides, modernes i 
disposades a donar sempre el mi-
llor servei d’atenció primària als 
ciutadans que atenen.”

Albert Ledesma 
fundador EAP Vic

Equip EAP Vic 

Enllaços d’interès:
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El passat 1 d’octubre va fer 25 anys 
que l’EAP Vic (CAP El Remei) va 
obrir les portes per primera vega-

da a la seva comunitat. Amb una fórmu-
la jurídica innovadora, anomenada En-
titat de Base Associativa (EBA), el centre 
és el precursor d’un model que va créi-
xer i estendre’s fins al 2013, amb la crea-
ció de les actualment 12 EBA repartides 
en tot el territori català. Les EBA són en-
titats integrades al sistema públic de 
salut que actuen sota el control i la 
supervisió de l’Administració sanitària. 

Albert Ledesma és l’impulsor i funda-
dor de l’Equip Atenció Primària Vic SLP, 
la primera EBA. Una iniciativa recone-
guda i avalada per les autoritats sanità-
ries, que 25 anys després se sosté sobre 
els principis del professionalisme, l’ex-

cel·lència en els serveis de salut, l’equi-
tat, l’eficiència i la sostenibilitat del sis-
tema sanitari. 

L’arribada de persones nouvingudes a 
Vic a partir del l’any 2000 comporta 
que actualment un 30 % de les perso-
nes ateses al centre siguin nouvingu-
des, amb les dificultats addicionals col-
laterals, com són el desconeixement 
del sistema de salut i benestar, les bar-
reres idiomàtiques, les barreres tecno-
lògiques... 

El CAP El Remei  
en xifres (dades 2021)
• Població assignada: 26.500 usu-
aris (Vic, Santa Eulàlia de Riupri-
mer, Muntanyola). 

• Equip professional: 75 persones, 
amb dedicació completa o parcial.

• Equipaments: ampliació del cen-
tre el 2007 amb un nou local, si bé 
actualment necessita més espai.

• Increment de socis: dels 8 inici-
als als 40 actuals entre els diferents 
estaments.

• Transparència i responsabilitat 
social: Avaluació contínua del Codi 
de Bon Govern de les EBA. 

• Qualitat: Segell d’Excel·lència 
Europea EFQM 300+ (2020).

• Creixement de la cartera de ser-
veis per a la millora de la capacitat 
resolutiva i accessibilitat. 

• Salut comunitària: treball en xar-
xa amb els agents del territori. 

“La implicació s’aconsegueix amb 
un rol de lideratge exercit per la 
majoria dels professionals, en el 
qual tots estan implicats assu-
mint compromisos que van més 
enllà de les seves funcions tècni-
ques de sanitaris. També te-
nint-los en compte a l’hora de 
prendre decisions o fer canvis en 
l’organització. Senten orgull de 
pertànyer a una EBA, de la qual 
sovint són propietaris, una entitat 
que els respecta, els permet créi-
xer i els ajuda quan cal. Aquestes 
són algunes de les coses que fan 
que els professionals estiguin 
més satisfets i implicats”. 

Albert Ledesma 
fundador EAP Vic

Aportem solucions professionals a 
problemes territorials. Bàsicament, 
a través d’un treball en xarxa on es 
despleguen diferents accions en 
l’àmbit de la salut comunitària. 
Una part de la nostra població té 
un nivell socioeconòmic baix i això 
implica que els determinants soci-
als de la salut condicionen molt el 
seu benestar psíquic, físic i emocio-
nal. En aquest sentit s’ha fet una 
feina important de col·laboració 
amb el món educatiu, amb treball 
social i amb l’Administració local 
per minimitzar aquest impacte en 
els resultats de salut, reduint les 
desigualtats i sent un element de 
cohesió important.

Marta Serrarols, 
gerent de l’EAP Vic

ACTE INSTITUCIONAL  
DE CELEBRACIÓ DEL 25È 
ANIVERSARI DE L’EAP VIC
En el marc del 25è aniversari, el 8 d’oc-
tubre es va celebrar un acte comme-
moratiu amb una assistència de més 
d’un centenar de professionals i perso-
nalitats del sector. Una jornada de retro-
bament entre companys i de reflexió 
sobre el model, amb un homenat-
ge-agraïment a la tasca del doctor Le-
desma, qui ja ha anunciat que es jubila 
per deixar pas a les noves generacions.

ELS INICIS DE LES EBA 
I ACEBA
Des dels inicis, el projecte va comptar 
amb el suport del CoMB per desenvolu-
par i estendre l’autonomia de gestió, i 
es va poder dur a terme mitjançant una 
reforma de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
(LOSC) aprovada pel Parlament de Ca-
talunya el setembre de 1995.

L’any 2002 es va crear l’Associació Cata-
lana d’Entitats de Base Associativa, 
(ACEBA) per promoure la relació entre 
professionals i impulsar sinèrgies i col-
laboracions entre les EBA. Actualment 
integra onze centres d’atenció primària 
(8 a la província de Barcelona, 1 a Girona 
i 2 a Tarragona) i la cooperativa Pedia-
tria dels Pirineus SCCLP. 

Marta Serrarols i Albert Ledesma
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Activitat col·legial

El Consell de 
Col·legis de 
Metges de 
Catalunya estrena 
nova pàgina web

Crida a actuar en 
defensa dels drets 
de la població 
afganesa

Sensibilització  
i formació dels 
professionals 
sanitaris per 
evitar situacions 
de ‘violència 
obstètrica’

E l Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC), corporació 
que agrupa i representa els qua-

tre col·legis de metges de Catalunya 
(Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida), 
ha renovat els seus canals de comuni-
cació amb l’actualització de la seva pà-
gina web i del seu compte corporatiu a 
Twitter: @CCMC_MetgesCat.

El web del CCMC ha modernitzat el seu 
disseny per adaptar-lo a les noves ten-
dències digitals i facilitar la navegació i 
l’accés a la informació des de qualsevol 
dispositiu. Així mateix, ha actualitzat i 
ampliat el contingut de la pàgina per 
donar accés a tots els tràmits i serveis 
que el Consell ofereix als metges i met-
gesses de Catalunya.

A través del web també es pot accedir a 
les publicacions i posicionaments del 
CCMC, al cercador de col·legiats i socie-
tats professionals i hi ha un accés direc-
te als quatre col·legis de metges de Ca-
talunya. 

D avant del debat generat per la 
possible incorporació del con-
cepte violència obstètrica en la 

reforma plantejada pel Ministeri d’Igual-
tat del govern espanyol de la llei de sa-
lut sexual i reproductiva i de la interrup-
ció voluntària de l’embaràs (llei de 
l’avortament), la Societat Catalana 
d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) i el 
Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) en un comunicat conjunt 
van expressar la seva posició.

Més enllà del debat al voltant del terme 
violència obstètrica (reconegut per ins-
titucions com Nacions Unides) i de la 
incomoditat que genera entre molts 
professionals de la salut, la SCOG i el 
CCMC recorden que l’objectiu dels pro-
fessionals sempre és vetllar per la salut i 
pel benestar de les persones, la qual 
cosa inclou, en aquest cas, el compro-
mís de fer autocrítica i de revisar la mi-
rada cap a la salut sexual i els processos 
reproductius de les dones i cap a la 
pràctica assistencial per tal de millo-
rar-la. Aquest compromís inclou la sen-
sibilització i la formació dels professio-
nals, així com la divulgació i la promoció 
d’un debat social constructiu.

Les dues institucions es mostren preo-
cupades pels efectes que pugui tenir 

D avant la represa de la dictadura 
que els talibans estan imposant 
a l’Afganistan, la Junta de Go-

vern del CoMB va fer una crida a actuar 
en defensa dels drets de la població af-
ganesa, en especial les dones i nenes, i 
pressionar els governs democràtics, es-
pecialment a la Unió Europea, per actu-
ar i prendre mesures contra aquest nou 
govern contrari als drets humans fona-
mentals, així com s’organitzi una aten-
ció i acolliment humanitaris dignes per 
als refugiats. En aquest sentit, la institu-
ció col·legial es va posar a disposició del 
Govern per col·laborar en tota iniciativa 
que ho faci possible. 

Més informació: 

sobre els professionals una eventual as-
similació de l’anomenada violència obs-
tètrica amb la violència de gènere. En 
aquest sentit, ofereixen col·laboració als 
legisladors per al desenvolupament 
d’aquelles lleis que abordin aquest con-
cepte, per tal d’analitzar possibles impli-
cacions legals per als professionals i de 
fer compatible la defensa dels seus inte-
ressos legítims amb el respecte i la pro-
tecció dels drets de les dones. 
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En l’edició de l’Informe Anual del 
CoMB corresponent al 2020, el Col-
legi de Metges de Barcelona ha fet 

el balanç de les seves activitats i de les 
empreses del Grup Med, en un any en 
què les conseqüències de la pandèmia 
de COVID-19 han impactat intensament 
en els metges. La publicació ha recollit 
la intensíssima activitat que el Col·legi 
ha dut a terme al llarg de l’any i dona 
testimoni de l’enorme esforç que tot 
l’equip del Col·legi ha fet per estar al 
servei dels metges i de la societat en 
general en uns moment d’enorme 
complexitat i incertesa.

Per fer front a les necessitats sorgides, 
el CoMB hi ha destinat tots els recursos 
possibles, ha posat en marxa accions 
específiques i ha reforçat tots els ser-
veis col·legials per tal de mantenir-se al 
costat dels professionals en la lluita 
contra la COVID-19 i els seus efectes.

Un any més, en l’edició digital de l’Infor-
me Anual del 2020, s’ha incidit a refor-
çar la integració dinàmica dels gràfics i 
les dades exposades i s’ha facilitat l’ac-
cés als documents complets, elsvídeos i 
les nombroses activitats virtuals que 
s’han fet durant l’any.

Entre les accions que cal destacar hi ha 
la campanya #ElCoMBActua de recolli-
da de donacions econòmiques i de ma-
terial, gràcies a la qual el Col·legi, amb la 
col·laboració de la Fundació Àngel Soler 
Daniel, va repartir material sanitari i 
d’altres tipus per valor de 2,6 milions 
d’euros a més d’un miler de centres i 
entitats sanitaris i socials. A més, la pu-
blicació reflecteix les propostes per ini-
ciar la transformació del sistema de sa-
lut de Catalunya, nascudes a partir de 

Informe Anual 2020
L’activitat del Col·legi 
al costat dels professionals

les lliçons apreses per metges, gestors i 
infermeres durant la pandèmia.

En un apartat especial d’aquest Infor-
me Anual es detallen totes les accions 
que ha portat a terme el Col·legi per do-
nar suport als metges durant la pandè-
mia, així com les mesures i ajuts que 
s’han habilitat per mitigar-ne l’impacte.

A més a més, es reflecteix l’activitat prò-
pia de la institució en aspectes clau com 
l’activitat de la Fundació Galatea, del Pro-
grama d’Atenció Integral al Metge Malalt 
(PAIMM), del Programa de Protecció So-
cial (PPS), del Servei de Responsabilitat 
Professional, de la Unitat d’Atenció al Col-
legiat, de la Unitat de Participació, de 
l’Assessoria Jurídica, del Servei d’Ocupa-

ció, de l’Institut de Formació Mèdica i Li-
deratge (IFMiL) i del Programa d’Empre-
nedoria. També l’activitat en cooperació, 
la sociocultural i la de les juntes comar-
cals i seccions col·legials.

En la part de l’Informe Anual sobre les 
empreses del Col·legi, hi ha les accions 
fetes per les empreses que integren el 
Grup Med, compromès amb la missió i 
els valors del CoMB, en resposta a la si-
tuació d’excepcionalitat viscuda i que se 
sintetitzen en tres conceptes: solidaritat, 
confiança i serenitat. També es mostren 
els principals indicadors i es fa especial 
èmfasi en les que expliquen la creació 
de valor social i mediambiental. 
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Amb el suport de:

INFORME ANUAL

Més informació: 
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Resum de l’any  
en xifres

8/9 ACTIVITAT DEL 
COL·LEGI A  
COP D'ULL

INFORME ANUAL 2020 · ACTIVITAT COL·LEGIAL

COL·LEGIATS

36.653
Dones 

19.448
53,1 % 46,9 %

Homes  

17.205

36.655
Total gestions

21.634
Gestions no presencials

15.021
Gestions presencials

16.316 
Persones ateses

2.488
Orientació Professional  
i Jubilació

1.969
Altes col·legiació  
+ reingressos 

904
Baixes col·legiació

9.351
Carnets col·legials /  
Certificats digitals

4.840
Certificats col·legials i 
legalitzacions

14
Autorització de consultes 
mèdiques

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

RESPONSABILITAT CIVIL

26.430
Metges col·legiats assegurats

SERVEIS JURÍDICS

3.271
Consultes ateses

PROTECCIÓ SOCIAL I DE LA SALUT  
DEL METGE

1.974
Persones ateses pel Programa de Protecció Social

1.825 
Professionals atesos 
pel Programa d’Atenció 
Integral al Metge Malalt 
(PAIMM)

275
Primeres visites del PAIMM

4.491 
Visites de seguiment 
PAIMM

PROGRAMA  
DE FORMACIÓ

2.303 
Alumnes matriculats

54 
Cursos

1.153 
Activitats formatives acreditades 
pel Servei de la Formació Mèdica 
Continuada

BORSA DE TREBALL

1.261
Ofertes gestionades

3.840
Metges inscrits

ORGANITZACIÓ D’ACTES

57
Actes professionals  
i col·legials

23 
Activitats culturals

MEDICINA PRIVADA

37
Orientació professional per 
dedicar-se a la medicina privada

58
Assessorament valoració actes 
mèdics

93
Assessorament activitat privada 
(autònoms, contracte, etc.)

SECCIONS COL·LEGIALS

32
Seccions Col·legials 

15.473
Col·legiats inscrits

COMUNICACIÓ

1,1
Milió de visites al web

4,6
Milions de pàgines vistes

19.071 
Seguidors a Twitter

12.225 
Descàrregues app

11.080 
Aparicions del Col·legi en mitjans 
de comunicació 

373 
Webs gestionats per Web Mèdic 
Acreditat

87
Notes de premsa, comunicats, 
notes al web i rodes de premsa
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19 de març  

Nota del CCMC en què es  
reclama al Ministeri de Sanitat que les pròrrogues 
de contractes que els centres sanitaris facin als 
metges residents d’últim any es formalitzin amb la 
categoria de metges adjunts (o equivalent). 

16 de març  

Comunicat del Consell de  
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i 
vídeo de Montserrat Esquerda, presidenta 
de la Comissió de Deontologia del CCMC  
“Consideracions deontològiques en relació amb  
la pandèmia COVID-19”. 

23 de març  

Document del CCMC:  
"Dignificar l’atenció a les 
persones grans fràgils i en final 
de vida en l’entorn residencial 
durant la pandèmia de 
COVID-19". 

20 de març  

Recomanacions del CCMC, 
juntament amb altres entitats 
sanitàries, relacionades amb 
les decisions ètiques difícils 
i l’adequació de la intensitat 
assistencial/ingrés en les 
Unitats de Cures Intensives en 
situacions excepcionals de crisi.

19 de març  

Recomanacions del CoMB 
en relació amb l’exercici 
al sector privat. Inclou 
els documents (amb 
actualitzacions posteriors) 
"FAQs i informació jurídica 
útil sobre les conseqüències 
econòmiques de la declaració 
de l’estat d’alarma i Resum 
de les mesures urgents 
extraordinàries acordades pel 
Govern espanyol i el Govern 
català".

INFORME ANUAL 2020 · ACTIVITAT COL·LEGIAL

25 de març  

Nota conjunta del CCMC i la 
Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària sobre la 
tramitació de baixes laborals 
durant la crisi sanitària de 
COVID-19.

26 de març  

Comunicat del CCMC i 
el Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona 
sobre la falta de material 
de protecció i de proves 
diagnòstiques per al personal 
sanitari.

24 de març  

Infografia del CoMB per a 
professionals de la salut: 
“Mesures de prevenció per 
quan arribis a casa”. 

13 d'abril 

Carta del CCMC per reclamar al Ministeri de 
Sanitat i al Departament de Salut que els metges 
residents d’últim any siguin contractats com a 
especialistes. 

12 d'abril 

Vídeo COVID-19. "Tot allò que has de saber sobre 
les mascaretes: tipus i col·locació, a càrrec de 
l’humorista Queco Novell". 

29 d'abril 

Document del CCMC: "Consideracions 
deontològiques en relació amb informació, 
consentiment i consulta virtual durant la 
pandèmia de COVID-19". Vídeo informatiu a càrrec 
de Montserrat Esquerda.

30 de març  

Document del CoMB: "Consideracions sobre 
les Certificacions Mèdiques de Defunció en la 
pandèmia COVID-19". 
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19 de març  

Nota del CCMC en què es  
reclama al Ministeri de Sanitat que les pròrrogues 
de contractes que els centres sanitaris facin als 
metges residents d’últim any es formalitzin amb la 
categoria de metges adjunts (o equivalent). 

16 de març  

Comunicat del Consell de  
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i 
vídeo de Montserrat Esquerda, presidenta 
de la Comissió de Deontologia del CCMC  
“Consideracions deontològiques en relació amb  
la pandèmia COVID-19”. 

23 de març  

Document del CCMC:  
"Dignificar l’atenció a les 
persones grans fràgils i en final 
de vida en l’entorn residencial 
durant la pandèmia de 
COVID-19". 

20 de març  

Recomanacions del CCMC, 
juntament amb altres entitats 
sanitàries, relacionades amb 
les decisions ètiques difícils 
i l’adequació de la intensitat 
assistencial/ingrés en les 
Unitats de Cures Intensives en 
situacions excepcionals de crisi.

19 de març  

Recomanacions del CoMB 
en relació amb l’exercici 
al sector privat. Inclou 
els documents (amb 
actualitzacions posteriors) 
"FAQs i informació jurídica 
útil sobre les conseqüències 
econòmiques de la declaració 
de l’estat d’alarma i Resum 
de les mesures urgents 
extraordinàries acordades pel 
Govern espanyol i el Govern 
català".
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25 de març  

Nota conjunta del CCMC i la 
Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària sobre la 
tramitació de baixes laborals 
durant la crisi sanitària de 
COVID-19.

26 de març  

Comunicat del CCMC i 
el Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona 
sobre la falta de material 
de protecció i de proves 
diagnòstiques per al personal 
sanitari.

24 de març  

Infografia del CoMB per a 
professionals de la salut: 
“Mesures de prevenció per 
quan arribis a casa”. 

13 d'abril 

Carta del CCMC per reclamar al Ministeri de 
Sanitat i al Departament de Salut que els metges 
residents d’últim any siguin contractats com a 
especialistes. 

12 d'abril 

Vídeo COVID-19. "Tot allò que has de saber sobre 
les mascaretes: tipus i col·locació, a càrrec de 
l’humorista Queco Novell". 

29 d'abril 

Document del CCMC: "Consideracions 
deontològiques en relació amb informació, 
consentiment i consulta virtual durant la 
pandèmia de COVID-19". Vídeo informatiu a càrrec 
de Montserrat Esquerda.

30 de març  

Document del CoMB: "Consideracions sobre 
les Certificacions Mèdiques de Defunció en la 
pandèmia COVID-19". 
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29 d'abril 

Vídeo "Recomanacions per 
sortir al carrer amb nens", 
a càrrec de Sònia Miravet, 
vicesecretària del CoMB. 

6 de maig  

Document del CoMB COVID-19. 
"Proposta d’actuació per a 
professionals sanitaris", una 
guia que ofereix pautes per a 
la detecció de casos d’infecció 
per SARS-CoV-2 entre els 
professionals sanitaris, així com 
diverses infografies sobre el 
mateix tema.

11 de maig  

Guia del CoMB, juntament amb  
el CCMC, “Protecció i prevenció per a la 
pràctica professional en temps de pandèmia. 
Recomanacions generals”, amb recomanacions 
per prevenir el risc de transmissió del virus 
SARS-CoV-2 a les consultes i centres sanitaris. 
Posteriorment, s’editen també els annexos 
“Sistemes de ventilació i aire condicionat” i 
“Protocols d’higiene del lloc de treball”. 

18 de maig 

Vídeo "Recomanacions per prevenir la transmissió 
del virus SARS-CoV-2 a les consultes", a càrrec 
d’Helena Basart, metgessa del treball.  

21 de maig 

Vídeo "Homenatge a tots els professionals 
sanitaris que estan fent front a l’epidèmia de 
COVID-19". 

11 de juny  

Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut 
de Catalunya” del CCMC, la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya. El decàleg 
s’extreu de la publicació del CCMC "COVID-19 
Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de 
salut de Catalunya".  

INFORME ANUAL 2020 · ACTIVITAT COL·LEGIAL

29 de juliol 

Vídeos de "Recomanacions 
de salut COVID-19 - Salut 
mental i addiccions" de Sònia 
Miravet (equips saludables), 
Natalia Raguer (ajuts protecció 
social), Miquel Vilardell (cuida’t 
per seguir cuidant), Helena 
Basart (salut laboral) i Eugeni 
Bruguera (salut mental i 
addiccions). 

17 de setembre 

Document del CCMC 
"Tornada a l’escola i COVID-19: 
Tramitació de baixes 
mèdiques dels progenitors i 
justificació de les absències 
escolars". 

9 de juliol 

Vídeo documental  
"#ElCoMBActua", on es 
recull com es va gestar i 
desenvolupar la campanya a 
través de la qual el CoMB i la 
Fundació Àngel Soler Daniel 
van distribuir material divers 
per fer front a la crisi sanitària 
causada per la pandèmia. 

23 de novembre 

Informe del  
Grup Col·laboratiu Interdisciplinari per al 
Seguiment Científic de la COVID-19 sobre grups 
prioritaris per a la vacunació. 

2 d'octubre 

Nota del CCMC en què rebutja les mesures 
aprovades pel govern central que permeten 
contractar com a especialistes metges sense 
la titulació corresponent i que obren una nova 
porta a la precarietat i instant a agilitzar el procés 
d'homologació.

17 de setembre 

Nova carta del CCMC al ministre de Sanitat, on 
es demana que es consideri la COVID-19 malaltia 
professional quan afecta els professionals 
sanitaris. 
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29 d'abril 

Vídeo "Recomanacions per 
sortir al carrer amb nens", 
a càrrec de Sònia Miravet, 
vicesecretària del CoMB. 

6 de maig  

Document del CoMB COVID-19. 
"Proposta d’actuació per a 
professionals sanitaris", una 
guia que ofereix pautes per a 
la detecció de casos d’infecció 
per SARS-CoV-2 entre els 
professionals sanitaris, així com 
diverses infografies sobre el 
mateix tema.

11 de maig  

Guia del CoMB, juntament amb  
el CCMC, “Protecció i prevenció per a la 
pràctica professional en temps de pandèmia. 
Recomanacions generals”, amb recomanacions 
per prevenir el risc de transmissió del virus 
SARS-CoV-2 a les consultes i centres sanitaris. 
Posteriorment, s’editen també els annexos 
“Sistemes de ventilació i aire condicionat” i 
“Protocols d’higiene del lloc de treball”. 

18 de maig 

Vídeo "Recomanacions per prevenir la transmissió 
del virus SARS-CoV-2 a les consultes", a càrrec 
d’Helena Basart, metgessa del treball.  

21 de maig 

Vídeo "Homenatge a tots els professionals 
sanitaris que estan fent front a l’epidèmia de 
COVID-19". 

11 de juny  

Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut 
de Catalunya” del CCMC, la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya. El decàleg 
s’extreu de la publicació del CCMC "COVID-19 
Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de 
salut de Catalunya".  
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29 de juliol 

Vídeos de "Recomanacions 
de salut COVID-19 - Salut 
mental i addiccions" de Sònia 
Miravet (equips saludables), 
Natalia Raguer (ajuts protecció 
social), Miquel Vilardell (cuida’t 
per seguir cuidant), Helena 
Basart (salut laboral) i Eugeni 
Bruguera (salut mental i 
addiccions). 

17 de setembre 

Document del CCMC 
"Tornada a l’escola i COVID-19: 
Tramitació de baixes 
mèdiques dels progenitors i 
justificació de les absències 
escolars". 

9 de juliol 

Vídeo documental  
"#ElCoMBActua", on es 
recull com es va gestar i 
desenvolupar la campanya a 
través de la qual el CoMB i la 
Fundació Àngel Soler Daniel 
van distribuir material divers 
per fer front a la crisi sanitària 
causada per la pandèmia. 

23 de novembre 

Informe del  
Grup Col·laboratiu Interdisciplinari per al 
Seguiment Científic de la COVID-19 sobre grups 
prioritaris per a la vacunació. 

2 d'octubre 

Nota del CCMC en què rebutja les mesures 
aprovades pel govern central que permeten 
contractar com a especialistes metges sense 
la titulació corresponent i que obren una nova 
porta a la precarietat i instant a agilitzar el procés 
d'homologació.

17 de setembre 

Nova carta del CCMC al ministre de Sanitat, on 
es demana que es consideri la COVID-19 malaltia 
professional quan afecta els professionals 
sanitaris. 
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Juntes comarcals

Ignacio Monedero i equip,  Marta Arroyo,  
Míriam Ceña, Marta Valls, i Joan Isaac Llaó, 
Premis Dr. Josep Antoni Grífols.

14a Nit de la professió.

Placa commemorativa per homenatjar el personal sanitari.

ANOIA
La Junta Comarcal de l’Anoia, en col·la-
boració amb la resta de col·legis profes-
sionals de la salut, va organitzar el pas-
sat 16 d’octubre la 14a Nit de la professió, 
un acte que va ser un reconeixement al 
treball dels professionals de la salut en 
l’època de pandèmia. Com en anteriors 
edicions, es va retre homenatge als pro-
fessionals que van finalitzar la seva eta-
pa professional i es va donar la benvin-
guda a aquells que la comencen.

BAGES
A Manresa es va instal·lar, el 17 d’abril, una 
placa commemorativa per homenatjar 
el personal sanitari en la seva lluita con-
tra la COVID-19. L’acte, impulsat conjun-
tament per la Junta Comarcal del Bages 
i l’Ajuntament de Manresa, va néixer de 
la iniciativa d’un ciutadà anònim amb 
l’objectiu de deixar palès l’agraïment de 
la població pel treball, esforç i sacrifici de 
tots els professionals sanitaris de la co-
marca en els darrers mesos. “La comar-
ca del Bages en perpètua gratitud al 
personal sanitari que ha lluitat amb ab-
negació contra el dolor i la mort durant 
la pandèmia per la COVID-19".

GARRAF
El passat 17 de setembre es va fer el lliu-
rament, a Vilanova i la Geltrú, dels Pre-
mis Dr. Josep Antoni Grífols, convocats 
per la Junta Comarcal del Garraf i que 
premien els millor treballs en les cate-
gories d’atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària. La presidenta de la Junta 
Comarcal, M. Lluïsa Calvet, i el vicepresi-
dent del CoMB, Jaume Sellarès, van lliu-
rar els guardons als companys i compa-
nyes guanyadors.
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MARESME
La XXIV Jornada de Recerca del Mares-
me es va celebrar a Cabrils, el 10 de juny, 
organitzada per la Filial de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de la comarca i la 
Junta Comarcal del Maresme del CoMB. 
La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bis-
be, i el president de la Junta Comarcal 
del Maresme,  Pere Toran, van fer entre-
ga dels Premis, dotats pel CoMB.

OSONA
Les X jornades formatives 0’0 organit-
zades pel Consell Estatal d’Estudiants 
de Medicina (CEEM) es van celebrar el 
cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de se-
tembre a les instal·lacions de la UVic-
UCC i van comptar amb el suport de la 
Facultat de Medicina de la Universitat. 
Prop d’un centenar d’estudiants de me-
dicina d’arreu d’Espanya van aprofundir 
en temes com la feminització de la pro-
fessió i la creació de noves facultats. La 
presidenta de la Junta Comarcal d’Oso-
na,  Anna Ribas, i el president de la Sec-
ció de Metges MIR i Metges joves del 
CoMB, Oriol Mirallas, van prendre part 
en les taules inaugurals i de clausura.

El dijous 23 de setembre es va dur a ter-
me a la delegació de Vic la presentació 
de treballs i casos clínics de la borsa 
formativa dels residents, en aquesta 
edició 16 companys i companyes van 
dur a terme l’exposició oral.

Eulogio Pleguezuelos, Eva Leceaga – Gaztambide i Rosa Querol, premiats de la XXIV 
Jornada de Recerca Sanitària al Maresme.

X jornades formatives 0’0 del CEEM.

VALLÈS OCCIDENTAL
El 14 i 15 de maig es van celebrar en for-
mat digital les XXXIX Jornades sanitàri-
es del Vallès, que, en aquesta ocasió, 
van tractar sobre la prevenció i la pro-
moció de la salut. Organitzades per la 
Filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques, la Junta Comarcal hi va ser repre-
sentada per la presidenta i vicepresi-
denta,  Montse Garcia i Isabel Martínez.

El 14 de juny es va constituir l’Associació 
Professional de Facultatiu Sèniors de 
Mutua Terrassa, la Junta Comarcal del 
Vallès Occidental hi va estar convidada. 
Felicitem tots els companys que han en-
degat aquesta associació, que poden 
comptar amb tota la col·laboració del 
CoMB.

La Filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i la Junta Comarcal van organitzar 
el passat 17 de juny la sessió de cloenda 
del 55è curs acadèmic, que va comptar 
amb la conferència Adolescents, joves i 
cànnabis: mites i realitats, a càrrec dels 
doctors Martí Guinovart i Cristina Force-
lledo,  psiquiatres de l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell. 

El 7 d’octubre es va organitzar l’acte 
d’inauguració del 56è curs acadèmic, 
que va comptar amb la conferència del 
doctor Miquel Traveria, metge de família 
i aficionat a la fotografia que va tractar 
sobre Objectes insignificants, una imat-
ge, un record, un sentiment.

Unitat de 
participació
BENVINGUDA MIR
La Unitat de Participació del CoMB 
 va ser present als actes de benvin-
guda dels residents al Consorci Sa-
nitari de Vic, a la FUNDACIÓ ALT-
HAIA, i a la Gerència de l’ICS de la 
Catalunya Central.

JORNADES DE PORTES 
OBERTES AMB ELS 
COMPROMISSARIS
La Unitat de Participació va orga-
nitzar dues jornades de portes 
obertes al CoMB, el 28 de setembre 
i 5 d’octubre, adreçades als nous 
membres de l’assemblea de com-
promissaris. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa era que els compromis-
saris poguessin conèixer personal-
ment els membres de la Junta de 
Govern i de primera mà, els serveis 
del Col·legi, el Grup MED i les instal-
lacions a disposició dels col·legiats. 
Prop d’una quarantena de com-
promissaris van assistir a aquestes 
jornades. 



XIX i XX  
Congrés 
Català de 
Sinologia i 
Patologia 
Mamària
La 5a sessió en format tele-
màtic (webinar) del XIX Con-
grés Català de Sinologia i  
Patologia Mamària es va ce-
lebrar el 15 de novembre de 
2021. En aquesta última clas-
se del Curs d’Actualització es 
va parlar del tractament in-
tegral de la malaltia i de la 
cura de la pacient amb càn-
cer de mama fora de l’àmbit 
hospitalari. 

També volem anunciar que 
el proper Congrés de Sinolo-
gia se celebrarà a mitjans de 
juny de 2022, organitzat pels 
companys de l’Hospital de 
Mataró.  

D’altra banda, recordem que 
la Secció facilita la tramitació 
de la sol·licitud del Diploma 
d’Acreditació de Capacitació 
(DIACAP) en Sinologia i Pato-
logia Mamària gestionat per 
l’Oficina Tècnica d’Acredita-
ció (OTA) del CoMB. 

Finalment, recordar-vos que 
aquestes i altres notícies po-
den ser consultades al web 
www.scsinologia.cat.

La trobada  
amb la 
sexologia
El 19 i el 20 de novembre de 
2021, es celebrà el “XV Con-
greso Español y Euroameri-
cano de Sexologia” a Jerez, 
amb la participació activa de 
tota la Junta.

El Congrés, amb el lema  
“El encuentro con la Sexolo-
gia”, vol aportar reflexions i 
anàlisis de la sexologia del 
futur, sense oblidar passat i 
present. Es van tractar de 
forma multidisciplinària: La 
sexologia com a ciència; 
l’educació sexual integral; la 
sexologia clínica; la investi-
gació; l’ètica, i els drets sexu-
als, amb els lligams que  
tenen amb la filosofia, l’an-
tropologia, la sociologia i la 
cultura.

El Congrés va estar obert a 
tots els interessats en la se-
xologia. Hi va haver un espai 
per mostrar projectes i tre-
balls amb el vistiplau del co-
mitè científic.

L’activitat  
de l’agenda 
cultural en 
format virtual
Una vegada més, ens hem 
de referir a la pandèmia, ja 
que, durant tot el curs pas-
sat, ha estat la protagonista 
de la nostra agenda cultural. 
Per ella vam suspendre tots 
els actes presencials i els 
vam convertir en telemàtics. 
Una cosa positiva, però: hem 
après a fer-ho i hem com-
plert l’agenda. Les conferèn-
cies, la música i també el 
cinema han estat presents 
puntualment els dimarts i 
els dimecres assenyalats a 
l’agenda i s’ha fet amb una 
qualitat que ens ha sorprès a 
nosaltres mateixos. Cal felici-
tar les persones que ho han 
fet possible: els convidats 
per la paciència d’actuar 
sense públic i els tècnics de 
la casa per la bona feina feta. 

Esperem, per a aquest curs, 
poder retornar a la normalitat. 
És esperança i desig ensems.

Eines digitals 
per a la presa 
de decisions
La Secció de Metges e-Salut, 
conscient del moment que 
estem vivint, hem participat 
en la creació de material  
docent per a un dels mòduls 
de l’itinerari formatiu de sa-
lut digital de l’IFMiL “Eines 
digitals per a la presa de de-
cisions: aplicacions mòbils, 
telemonitorització i maletí 
digital". Hi han participat 
més de 500 alumnes i també 
s’han fet dues edicions cor-
poratives a l’Hospital de Tor-
tosa i a l’Hospital de Grano-
llers. El curs continua en 
obert per a tots els interes-
sats a: https://www.ifmil.
com/ca/curs/97010/itinera-
ri-formatiu-salut-digital . 
També el curs virtual de tele-
medicina “Cómo incorporar 
las teleconsultas con éxito”, 
editat per Indústria Farma-
céutica, amb més de 400 
alumnes.

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

Metges 
e-Salut

Mireia Sans, 
presidenta

Metges 
Sèniors

Jaume 
Casanovas, 
tresorer

Metges 
de 
Sexologia

Manel 
Honrado, 
president

Metges de 
Sinologia i 
Patologia 
Mamària

Montserrat Solà 
Suárez,
presidenta

Seccions col·legials
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Anna Pereira Rosalen
(1966-2021)

Va néixer a Barcelona el 30 de juny de 
1966. Es va graduar en Medicina i Cirur-
gia el 1991 a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Especialista en Medicina Fa-
miliar i Comunitària el 1994 a la Unitat 
Docent de Tarragona, Àrea Bàsica de 
Salut La Granja (Torreforta, Tarragona). 
Fou màster en Gestió Clínica i Assisten-
cial d’Atenció Primària (2004, UB) i Màs-
ter en Gestió i Metodologia de la quali-
tat assistencial (2006, fundació Avedis 
Donabedian). Va ocupar càrrecs de ges-
tió, com a directora assistencial de l’EAP 
Casanova (CAPSBE) i, posteriorment, 
com a adjunta a gerència del CAPSBE. 
També en responsabilitats docents 
com a coordinadora docent del mateix 
CAP Casanova i com a membre del Co-
mitè de Recerca del CAPSBE. El seu fort 
vincle assistencial amb els pacients, 
com també amb els companys, la va fer 
mereixedora del premi a l’excel·lència 
professional del CoMB l’any 2017. 
L’Anna segueix sent recordada pels 
seus companys i companyes, però es-
pecialment pels seus pacients, que la 
troben a faltar i la defineixen com una 
professional humana i amb constant 
esperit de servei. Sabia escoltar atenta-
ment, consolar i acompanyar. Sempre 
va entendre la complexitat inherent a 
l’atenció a les persones, i va fer costat  
a tots els companys. Una companya a 
qui cal seguir recordant pel seu exem-
ple i que, per una malaltia cruel, ens ha 
abandonat prematurament. 
Continuarem amb el teu esperit.

EAP Casanova, CAPSBE

Obituaris

Metges MIR i 
Metges Joves 

Oriol Mirallas 
Viñas,
president

La millora  
de l’elecció  
de places MIR
Un any més, l’Acte de Benvin-
guda i la Jornada d’Orientació 
per als nous residents es van 
fer en format virtual. Ambdues 
van ser un èxit gràcies a la par-
ticipació de tots vosaltres. Vo-
lem agrair també a tots els re-
sidents/es que vau col·laborar 
en la Jornada d’Orientació per 
ajudar els futurs MIR a fer una 
tria millor.

Aquest any hem estat impli-
cats en la millora de l’elecció 
de places MIR, que, des de la 
Secció, vam impulsar a través 
del CoMB, el Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya i 
conjuntament amb l’OMC 
per coordinar-nos en l’àmbit 
estatal i transmetre el nostre 
desacord i negociar millores 
amb el Ministeri de Sanitat. 
Gràcies a la col·laboració de 
tots i d’altres entitats, vam 
aconseguir un canvi positiu 
per una tria més justa. 

Volem comunicar-vos que re-
novarem la junta de la Secció 
MIR i Metges Joves de manera 
parcial, així que us animem a 
presentar-vos enviant un cor-
reu a metgesjoves@comb.cat. 

Molt bon final d’any. 

La vicepresidenta del CoMB, Elvira 
Bisbe;  el president de la secció de 
Metges MIR i Metges Joves, Oriol 
Mirallas; la vocal de la secció de 
Metges MIR i Metges Joves, Berta 
Areny, i el psicòleg i director de la 
Fundació Galatea, Antoni Calvo, en 
l’acte de Benviguda MIR. 
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Ramon Martí i Bonet
(1944-2021)

Llicenciat en Medicina per la Universi-
tat de Barcelona, especialista en Oftal-
mologia per l’Hospital Clínic i doctor en 
Medicina per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
Va treballar per la prevenció, el diagnòs-
tic i el control de les malalties oculars, 
centrant-se especialment en el tracta-
ment i la investigació de les patologies 
de la retina. La seva empenta i compro-
mís amb l’oftalmologia el van portar a 
fundar, l’any 1986, l’Institut Català de 
Retina (ICR), que s’ha convertit en un 
centre oftalmològic de referència naci-
onal i internacional. 
El 2008 va crear la Fundació Ramon 
Martí i Bonet contra la ceguesa, funda-
ció sense ànim de lucre que ha esdevin-
gut clau en la cura de la salut visual de 
les persones més vulnerables. 
La seva família, amistats, pacients, per-
sonal i col·laboradors del grup ICR i de la 
Fundació Ramon Martí i Bonet el recor-
darem sempre com una persona intel·li-
gent, de ferms principis, treballadora i 
compromesa. Li estarem eternament 
agraïts per tot el que ens ha ensenyat al 
llarg dels anys i, malgrat la seva absèn-
cia, sabem que la seva trajectòria deixa-
rà sempre una marca a tothom qui el va 
conèixer. 
El compromís, la dedicació i l’honeste-
dat amb què us vau entregar esdevin-
drà sens dubte la nostra força. 
Descansi en pau.

Institut Català de Retina (ICR)

Antoni Montañà Morató 
(1936-2021)

Nascut fa 84 anys a Santa Maria de Cor-
có (l’Esquirol), fou vigatà d’adopció al 
llarg de tota la seva vida professional. 
Va estudiar Medicina a la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona 
i va fer l’especialitat de radiologia i de 
medicina d’empresa.
S’incorpora a la Clínica de l’Aliança de 
Vic com a radiòleg i guanya per oposi-
ció una plaça de radiologia a l’Ambula-
tori de Vic. També va fer de radiòleg en 
l’àmbit de la medicina privada. El seu 
tarannà amb els malalts era molt singu-
lar, ja que sabia donar-los escalf i suport.
Vinculat des de l’inici amb la Delegació 
d’Osona del CoMB, que va presidir de 
1976 fins al 1986, va col·laborar en la cre-
ació de l’Escola d’ATS de Vic, que va afa-
vorir, juntament amb l’Escola de Mes-
tres, la creació de la Universitat de Vic. 
Va formar part de l’Assemblea de Com-
promissaris del CoMB i va ser membre 
de les seccions col·legials de Sèniors, 
d’Hospitals i d’Assegurança Lliure. 
La seva tasca va ser exemplar. De ca-
ràcter obert i afable, estava disposat en 
tot moment a col·laborar amb tothom, 
sobretot en tasques que poguessin mi-
llorar la nostra societat.
Ens calen més persones com ell. Ens 
has donat una gran lliçó de vida, Antoni.
Des d’aquí, el meu adeu a l’amic i al 
metge.

Josep Arimany-Manso,
1 Tinent d’Alcalde Ajuntament de Vic

María José Trueba Mira
(1955-2021)

El mundo de la medicina y, en particu-
lar el de la ginecología, ha perdido sin 
duda una persona entregada a su pro-
fesión y, sobre todo, a sus pacientes y a 
su familia.
Nacida en Santander, la vida la llevó a 
estudiar Medicina en la Facultad del 
Hospital Clínico de Barcelona donde se 
licenció en 1981, junto al que sería su 
marido y compañero tanto de vida 
como de profesión, el doctor Miguel 
Ángel Vaz-Romero Uña. 
Cursó la especialidad de ginecología y 
obstetricia en el Hospital Vall d’Hebron. 
Comenzó su carrera profesional en el 
Ambulatorio Central de Badalona. Des-
de 1991, mantuvo su propia consulta 
médica, ubicada, durante los últimos 
años, en la Clínica Sagrada Familia. 
Fue un ejemplo para todos: de integri-
dad como persona, de profesionalidad 
en su ejercicio como médico y de ente-
reza y fortaleza durante su enfermedad 
y posterior muerte, siendo siempre la Fe 
su firme ancla y guía. Su único pesar, no 
haberse podido despedir de sus pacien-
tes (su otra “familia”). Realmente podría 
decirse, a la manera de aquel versículo 
del Nuevo Testamento: “Pasó [por la ti-
erra] haciendo el bien” (Hechos 10, 38).
Hoy, tan solo nos queda rezar y darle 
gracias por su enorme legado y ejem-
plo. Por ello, su afligido esposo y sus 
dos hijos rogamos a cuantos lean estas 
líneas la caridad de una oración por el 
eterno descanso de su alma.
Tu Familia, que no te olvida. 

Ignacio Vaz-Romero Trueba

Obituaris complets a: 
obituaris.comb.cat
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Josep Corrons Espinal
(1928-2021)

Neix a Manresa el 19 de març de 1928. Hi 
fa els primers estudis i es llicencia en 
Medicina a la UB el 1952. Exerceix a 
Manresa durant seixanta anys, del 1953 
al 2013. Especialista en Cardiologia i 
Aparell Circulatori el 1964. Doctor en 
Medicina per la UB el 1990. Forense de 
l’Audiència de Barcelona. Desenvolupa 
activitat pública i privada i funda la Uni-
tat Coronària de Manresa el 1974. 
Aquest hospital monogràfic es fusiona 
amb el Centre Hospitalari de Manresa el 
1987 i, posteriorment, queden integrats 
dins la Fundació Althaia. Vinculat al Clí-
nic primer i després a Sant Pau i Vall 
d’Hebron, és autor i traductor de nom-
broses obres professionals. 
Vicepresident de la Societat Catalana 
de Cardiologia i president de l’Associa-
ció Catalana de Metges Forenses, el 
1983 rep la Creu de Sant Ramon de Pe-
nyafort; el 1992, la Medalla Conesti, i el 
1994, la Medalla de la Ciutat de Manresa. 
Premi Jordi Gol Gurina el 1996 i Premi 
Dr. Pere Tarrés i Claret del CoMB el 2009. 
Milita en el nacionalisme polític de CDC 
i és candidat al Congrés per CiU el 1986. 
Compromès amb la seva ciutat i amb el 
país, és membre del Gremi de Sant Lluc 
i crea la Fundació AMPANS, guardona-
da amb la Creu de Sant Jordi el 1992, 
sota la seva presidència.
Personatge de gran relleu professional 
i social, mor a Manresa el 19 de juliol  
del 2021.

Lluís Guerrero i Sala,
director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut ’Simeó Selga i Ubach’

Josep Lluís Casals Agustí
(1942-2021)

Natural de La Granja d’Escarp al Segrià, 
va estudiar Medicina a la UB i l’any 1971 
es va incorporar com a anestesiòleg a 
l’Hospital Clínic. Va ser un puntal per a 
la formació de les noves incorporacions 
d’anestesiòlegs quan encara no s’havia 
implantat el sistema MIR.
Va compaginar el seu càrrec d’adjunt a 
l’Hospital Clínic amb el de cap de Sec-
ció a l’Hospital de Santa Coloma fins 
que l’any 1988, l’ICS va traslladar l’Obs-
tetrícia a l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol, al qual es va dedicar plenament. Era 
un anestesiòleg de vocació i per convic-
ció. Assistencial cent per cent, aportava 
tranquil·litat i seguretat al quiròfan. El 
malalt era el centre de la seva vida pro-
fessional.
Mai va deixar d’ensenyar. Era un treba-
llador incansable, auster, honrat, sincer 
i noble. Les seves observacions sobre 
l’anestèsia i la vida han fet escola. El 
Servei d’Anestesiologia de Can Ruti va 
viure moments de molta il·lusió i èxits 
col·lectius, però també va experimentar 
tempestes que ell feia viure com a fe-
nòmens naturals que passarien.
Com diu l’artista japonesa Chiharu Shio-
ta, “la mort pertany al cicle de la vida com 
una nova forma d’existir, és com moure’s 
cap un univers més gran on romanen els 
nostres pensaments i records”. Allà hi ro-
manen també els companys i compa-
nyes que han marxat. Dona’ls una forta 
abraçada de part nostra. DEP

Servei d’Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor, Hospital Germans 
Trias i Pujol

Blanca Farrús Lucaya
(1950-2021)

Provinent de les terres lleidatanes, va 
fer la residència en oncologia radioterà-
pica a l’Hospital de Bellvitge. Un cop 
especialitzada, es va incorporar a l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, amb el cate-
dràtic de l’anomenada Terapèutica Físi-
ca, el professor Badell Suriol.
Fou una de les científiques més relle-
vants en l’estudi i tractament del càn-
cer de mama. En el comitè de mama de 
l’hospital va difondre el tractament 
conservador, gràcies al qual moltes do-
nes han evitat cirurgies agressives. In-
troductora de la radioteràpia intraope-
ratòria. Gran metgessa, en el sentit 
ampli i humanístic del terme. Va col·la-
borar amb diverses associacions de do-
nes amb càncer de mama. També va 
tenir una gran vocació docent.
A l’Hospital Clínic va assolir la plenitud 
de la carrera professional com a consul-
tora sènior, que va compaginar amb la 
direcció del Comitè d’Ètica. Fou també 
secretària general de l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques de Catalunya i Balears, 
que la va distingir amb el premi Jordi 
Gol i Gorina. Va desenvolupar els seus 
amplis interessos culturals en entitats 
com l’Ateneu Barcelonès i l’Arca de Noè, 
on prengué el nom d’àliga blanca.
El seu record i exemple quedarà entre 
els que vam tenir la sort de la seva com-
panyia humana i professional. Descansi 
en pau. 

Albert Biete Solà
Catedràtic de Radiologia i M.F. UB, consultor 
sènior. Servei d’Oncologia Radioteràpica 
Hospital Clínic



Històries de metges

44     

Cristina de Prado,  
metgessa de família i una de  
les impulsores de l’hort comunitari 
del CAP Casernes

Cristina de Prado és metgessa de fa-
mília al CAP Casernes, ubicat al barri 
de Sant Andreu de Barcelona, i co-
neix a fons la vida dels seus pacients. 
És una de les impulsores de l’hort 
comunitari Les Moreres, una iniciati-
va del CAP i del Centre de Salut Men-
tal d’Adults de Sant Andreu, gestio-
nat per la Fundació Vidal i Barraquer. 
L’Ajuntament els va cedir el terreny, 
que forma part del projecte urbanís-
tic de Casernes, amb la condició que 
fos un projecte comú. En poc temps, 
han aconseguit convertir un terreny 
en desús de 450 metres quadrats en 
una zona dinàmica, plena de vida i 
on els veïns es troben, col·laboren i 
es creen relacions. 

Des de Barcelona’92, el metge de 
l’esport Albert Estiarte no ha fallat 
mai a uns Jocs Olímpics. Els de Tò-
quio 2020, que s’han celebrat el 2021 
a conseqüència de la COVID-19, no 
n’han estat una excepció. Estiarte 
no és sols un afeccionat i entusiasta 
de l’esport, hi té, a més, un paper 

El psiquiatre Ramon Novell és el cap del 
Servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut 
Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS) a Girona. Una de les seves principals 
preocupacions és la racionalització de la 
prescripció de psicofàrmacs en persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o cogniti-
va. I una de les seves estratègies és la mi-
llora de la comunicació amb aquests paci-
ents i amb els seus cuidadors. Amb la 
Federació Catalana de Discapacitat Intel-
lectual (Dincat) té dos projectes en marxa: 
els prospectes de medicaments adaptats i 
de lectura fàcil (ja en porten una vintena, 
amb la col·laboració del Col·legi de Metges 
de Barcelona i del Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona) i un Passaport per anar 
al metge que conté tot allò que cal saber 
del pacient a l’hora d’adreçar-s’hi. 

Albert Estiarte, 
metge de la selecció espanyola  
de waterpolo a Tòquio 2020

Ramon Novell, 
psiquiatre 
especialitzat en 
atenció a pacients 
amb discapacitat 
intel·lectual

important: és el metge de la selecció 
espanyola de waterpolo des de 1988. 
Durant molts anys, Estiarte també 
va ser un destacat jugador de water-
polo i va compaginar la medicina i 
l’aigua fins que, finalment, va trobar 
la fórmula per compaginar les dues 
passions. 

Totes les entrevistes 
completes a: 
blogcomb.cat
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Mònica Moro, 
la metgessa que ha portat al Senegal  
el llenguatge de les arpilleres xilenes

Rosa Servent, 
presidenta de  
la Fundació Emmaús 
per a persones en 
situació de 
vulnerabilitat

Mariví Ortega i Víctor Espiga, 
psiquiatra i anestesiòleg, al servei 
d’addiccions de l’Hospital de Mollet i 
impulsors de la Mollet Covid Band

A la metgessa Mònica Moro un dia se 
li va posar una cosa al cap i ja res no 
l’ha aturat. El 2018 va viatjar amb la 
seva família al Senegal, on va conèixer 
les dones d’Ibel, a país Bassari, i de 
l’illa d’Ehij, a la Casamance, al sud del 
país. Des d’aquell estiu i amb la col·la-
boració de l’Ateneu de Sant Roc de 
Badalona i de molts amics, tant d’aquí 
com del Senegal, va iniciar el projecte 
Enfila Badalona-Senegal, amb el qual 
ha portat l’art de les arpilleres xilenes 
a les dones d’aquestes zones rurals i 
pesqueres perquè expliquin la seva 
realitat i també per aconseguir auto-
gestionar-se econòmicament a tra-
vés de la venda d’aquest producte 
artesanal. El que va començar com   
un taller tèxtil s’ha convertit avui en 
l’associació Camina Senegal. 

La Fundació Emmaús atén persones en si-
tuació de risc d’exclusió social al barri de la 
Nova Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 
sobretot gent gran. La seva presidenta, la 
metgessa Rosa Servent, ens explica com la 
crisi de la COVID-19 ha agreujat la situació 
social i com han continuat donant àpats i 
serveis a la seva comunitat. 

De tarannà curiós i amb esperit humanis-
ta, Hervás ja està retirat de l’exercici de la 
medicina com a anestesista pediàtric, 
però no de l’ofici d’historiador. Continua 
fent recerca, sobretot dels anys de la Guer-
ra Civil i de la postguerra. Les seves inves-
tigacions fan sortir a la llum fets i espais 
encara amagats d’aquesta terrible època 
de la nostra història. 

Carles Hervás, 
el metge que 
recupera la història 
mèdica de la  
Guerra Civil

Quan la primera onada de la  
COVID-19 va donar un respir, alguns 
membres de la seva unitat amb al-
tres col·legues van decidir muntar 
la Mollet Covid Band i fer servir la 
música com a eina de recomposi-
ció emocional. D’aquesta agrupa-
ció va néixer la cançó La trucada,  
un homenatge a tots els professio-

nals sanitaris i a tots aquells que  
van patir les conseqüències de la  
COVID-19 i els seus familiars. Hem 
parlat amb els doctors Ortega i Es-
piga sobre l’esclat de la pandèmia, 
els sentiments que van sorgir lla-
vors i com, gràcies a la música, van 
aconseguir riure en un moment tan 
complicat. 
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Entrevista

Sergi Vaquer, 
metge a l’Agència Espacial Europea

“Els metges de missió som  
com els metges de família,  
hem de saber una mica de tot”

Sergi Vaquer, nascut a Barcelona fa 
38 anys, és metge intensivista i 
treballa a l’Agència Espacial Euro-

pea (ESA) coordinant l’equip de profes-
sionals mèdics que tenen cura de la sa-
lut dels astronautes que s’embarquen a 
les missions espacials. El doctor Vaquer 
ens explica què és i què fa un metge 
d’astronautes.

En què consisteix la teva feina?
La feina d’un metge de missió a l’ESA és 
tenir cura de la salut dels astronautes. 
Som un equip de cinc metges que do-
nem assistència sanitària abans, durant 
i després de la missió. Treballem en la 
preparació de la missió i, durant la mis-
sió, estem en contacte permanent amb 
els astronautes i fem diverses proves 
per esbrinar com estan adaptant-se a 
l’espai. Quan tornen, treballem en la 
seva rehabilitació. El dia a dia de la feina, 
en gran part, és molta preparació i tas-
ques de coordinació: moltes hores d’ofi-
cina i unes quantes d’aventura, que es 
redueixen a quan hem d’anar als llança-
ments i als aterratges.

Com vas arribar a aquesta feina?
Des de sempre havia volgut treballar a 
l’espai, però la medicina també m’agra-
dava molt i durant la carrera vaig co-
mençar a fer projectes amb l’ESA. Des-
prés, vaig apuntar-me a una beca de 
l’Oficina Mèdica del Centre Europeu 
d’Astronautes de l’ESA per aprendre 
què era ser metge d’astronautes i em 
va agradar molt. Vaig fer l’especialitat 
de Medicina Intensiva i quan vaig aca-
bar vaig continuar intentant fer projec-
tes amb l’ESA, fins que tres anys més 
tard em van oferir un lloc de treball com 

a metge de rescat en les operacions 
d’aterratge. Cinc anys després, soc el 
coordinador de totes les operacions 
mèdiques.

Hi ha molta diferència entre el que fas i 
la professió de metge en una consulta?
Els metges de missió som com els met-
ges de família: hem de saber una mica 
de tot. La meva especialitat d’intensius 
m’ha ajudat molt. No hi ha una gran dis-
tància amb la medicina de família, tot i 
que s’han de saber certes coses especí-
fiques, com la malaltia de descompres-
sió, els efectes de la radiació, i d’altres.

Fins a quin punt els astronautes su-
porten situacions extremes?
El cos humà no ha evolucionat per viure 
amb gravetat zero, però és sorprenent 
que s’hi adapti tan bé. Hem de controlar 
la pèrdua de massa òssia i muscular per 
tal que els astronautes tinguin una for-
ma física mínima per sobreviure a la re-
entrada, que és molt dura. També es vi-
gila la seva salut mental, un equip de 
psiquiatres i psicòlegs ens ajuden. 

Quina importància ha de tenir el sec-
tor aeroespacial en la investigació ci-
entífica?
Més que a la investigació científica, és a 
la cerca de solucions tecnològiques. 
Per exemple, ara estem treballant en 
els sistemes mèdics que volem enviar a 
la Lluna per tenir cura dels astronautes 
a les missions Artemis. Els sistemes 
hauran de ser molt petits i lleugers, 
consumir poca electricitat, molt fàcils 
d’emprar i molt versàtils per tractar 
molts tipus de malalties diferents. 
Aquest és un repte enorme i, si ho dis-
senyes per a la Terra, tindràs un mini 

hospital que podrà tractar qualsevol 
patologia a qualsevol part del món, 
amb pocs recursos i a mans d’una per-
sona que no tingui gaire idea. 

Li aconsellaries a un metge o metges-
sa jove que esculli la professió de 
metge de missió?
Sí, però som pocs i es triga molts anys. 
Has de fer una medicina que t’agradi, 
tot i que és millor escollir especialitats 
generalistes: medicina interna, medici-
na de família, anestesiologia, intensius, 
cirurgia general… El més important és 
l’interès i la perseverança. Es pot venir a 
fer beques o post-doctorats per conèi-
xer i entendre millor la nostra feina, i te-
nir clar que el 90 % del temps és oficina 
i el 10 % és emoció. 

Entrevista completa: 
blogcomb.cat

Sergi Vaquer, a la dreta, en l’aterratge  
d’una nau Soiuz.
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Les vacunes,
dels anys
del doctor
Ferran i Clua
a la COVID-19

En el marc dels actes commemo-
ratius de l’any dedicat al doctor 
Jaume Ferran i Clua, el CoMB va 

celebrar una sessió al juny en la qual es 
va examinar la història de les vacunes 
des dels precedents del doctor Ferran 
fins a la situació actual en la vacunació 
per la COVID-19.

L’acte va ser presentat per la cap del 
Servei de Medicina Preventiva i Epide-
miologia de l’Hospital Vall d’Hebron, 
Magda Campins; va moderar la taula 
rodona el cap de la Unitat de Tubercu-
losi Experimental de l’Institut Germans 
Trias i Pujol (IGTP), Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), Pere Joan Car-
dona. Van participar a la sessió el pedi-
atre i vicepresident de l’Associació 
Espanyola de Vacunologia, Ferran Mo-
raga-Llop; la catedràtica de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), Àngela Domín-
guez; l’investigador sènior, d'IrsiCaixa/
IGTPl, Julià Blanco, i el cap del Servei de 
Medicina Preventiva i Epidemiologia 
de l’Hospital Clínic i membre de la Jun-
ta de Govern del CoMB, Antoni Trilla.

Magda Campins va assenyalar que 
amb la declaració de l’any 2021 com 
l’“Any Dr. Ferran i Clua”, el Col·legi aspi-

ra a situar el doctor Ferran en el lloc 
que li pertoca, com una de les grans fi-
gures del nostre país. Campins va des-
tacar que ara és el millor moment per 
posar en relleu la importància científi-
ca i la trajectòria professional d’aquest 
gran metge català tan important en la 
història de les vacunes al nostre país, 
precisament en un moment en què, 
més que mai, s’ha posat en evidència el 
valor i l’impacte que tenen les vacunes 
arran de la pandèmia per la COVID-19. 
També va agrair la presència a l’acte de 
dos familiars del doctor Ferran, el doc-
tor Enric Ferran, que n’és net i també 
d’un besnet.

Ferran Moraga-Llop es va centrar a 
analitzar la trajectòria de tres personat-
ges importants en la vacunologia a Ca-
talunya durant el segle xix, predeces-
sors del doctor Ferran. Francesc 
Piguillem i Verdacer (1771-1826), intro-
ductor de la vacuna de la verola a l’Estat 
espanyol el desembre de 1800; Josep 
Salvany i Lleopart (1778-1810), que va 
participar en l’expedició de Balmis, i 
Francesc Vidal i Solares (1854-1922), im-
pulsor de la vacunació antivariòlica.

Àngela Domínguez va parlar de l’inte-
rès de Ferran per les malalties infeccio-

ses i la seva cerca de l’origen del còlera 
i de com prevenir-lo. També va recordar 
com Ferran va tractar la profilaxi de la 
ràbia i el mètode supraintensiu, les va-
cunes antitifoidal, antidiftèrica i anti-
pestosa i els estudis sobre la tuberculo-
si i la vacuna antialfa.

Julià Blanco es va centrar en l’actualitat 
de les vacunes de la COVID-19: el desen-
volupament de la vacuna, la implemen-
tació (que realment no ha estat fàcil) i, a 
l’últim, com el virus intenta escapar-se 
d’aquesta vacuna i n’apareixien noves 
variants. Blanco va destacar un factor 
que és absolutament revolucionari en 
el món de les vacunes: l’emergència de 
les plataformes de vacunes de mRNA.

Antoni Trilla va tractar com afrontar la 
reticència a la vacunació. En primer lloc, 
va destacar que l’important és comuni-
cació, comunicació. Després, facilitar 
l’accés a la vacunació, formar bé els 
professionals sanitaris i mobilització so-
cial. Davant les tàctiques que fan servir 
els negacionistes, el millor que es pot 
fer, segons Trilla, és ser pacients, expli-
car i exposar a la llum pública els seus mè-
todes adreçats a frustrar qualsevol dis-
cussió legítima. 

Cultura i societat
Acte complet a: 
www.youtube.com/
COMBarcelona
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Conferència  
a càrrec de  
Luis Carreras  
9 de novembre

Su majestad  
el Tango

octubre 
novembre 
desembre

2021 cultural

Les activitats de l’Agenda Cultural es realitzaran presencialment  
i online a través del programa ZOOM.

Informació i instruccions de connectivitat al web http://seniors.comb.cat

agenda

Activitats organitzades per: Amb el suport de:

Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona 
Tel. 93 567 88 88 - areacultural@comb.cat  
http://cultura.comb.cat

Francesc Piguillem i Verdacer
Aquest any es compleixen 250 anys del naixement de Francesc 
Piguillem (1771–1826), un gran metge d’aquest país, que té el mèrit 
d’haver introduït la vacuna de la verola a Catalunya. Era de Puigcerdà, 
on feia de metge de la vila. Tenia amistat amb un metge francès, 
François Colon, que havia escrit un llibre sobre la vacuna de la verola. 
Colon li envia limfa vacunal amb la qual Piguillem comença a vacunar, 
primer a Puigcerdà i després a les poblacions entre Puigcerdà i 
Barcelona, on pensa instal·lar-se. 

Piguillem desperta recels i enveges entre els companys metges 
perquè és nomenat catedràtic de medicina de l’Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona. Fa les pràctiques amb els alumnes en una sala 
de l’Hospital de la Santa Creu.

Va fer-se conegut pel llibre 
La Vacuna en España, o, 
Cartas familiares escritas a 
la señora **, de 1801, on va 
explicar la seva experiència 
en la vacunació de quatre 
nens, fills d’una senyora de 
Puigcerdà, a qui dedica el 
llibre.

Més informació:  

www.galeriametges.cat
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 13 d’octubre  Tavertet i Rupit

Farem una visita guiada pel centre històric 
de Tavertet, el qual ha estat declarat Bé 
d’Interès Cultural. Tot seguit, visitarem el 
poble medieval de Rupit. Dinarem i, per 
acabar, si el temps ens ho permet, 
gaudirem de les espectaculars vistes del 
Santuari del Far. 

Preu: 40 € (inclou autocar i dinar). Trobada: plaça Francesc Macià (davant 
del Cafè Sandor) a les 8.30 h. Grup mínim: 25 persones.  
Aquesta sortida està subjecta a l’evolució de la COVID-19.

 10 de novembre  Exposició Universal de 1888

Farem una visita guiada de dues hores 
començant per l’Arc de Triomf fins a la 
Ciutadella, on farem diverses parades:  
a l’entrada del parc, al Museu de Ciències 
Naturals, al Museu Martorell, davant del 
Zoo i davant del Parlament.

Preu: 8 €. Trobada: Arc de Triomf a les 
9.45 h. Grup mínim: 20 persones.

 1 de desembre  Exposició d’art romànic (MNAC)

Visita guiada a l’exposició d’art romànic, 
integrada per l’excepcional conjunt de 
pintures murals i un ric fons de pintura 
sobre taula, el més nombrós i antic 
d’Europa. Brilla per l’orfebreria, l’escultura 
en pedra i en fusta, on destaquen els 
davallaments i les majestats.

Preu: 6 €. Trobada: MNAC a les 9.45 h. 
Grup mínim: 15 persones.

Imprescindible retirar els tiquets al Departament d’Activitats i Congressos.  
Per a inscripcions i més informació, podeu adreçar-vos al Dept. d’Activitats i  
Congressos al telèfon 93 567 88 60 o per correu electrònic a congres@comb.cat

Visites i excursions 
d’un dia Organitzades per la Secció de Metges Sèniors.  

Obertes a tota la col·legiació.

InfoCULTURA
Concert “Música, la medicina de l’ànima”, celebrat a l’auditori del Meliá Sitges en el qual es va retre homenatge a la 
gent gran, als seus familiars i als treballadors de les residències. El concert va ser a càrrec de l’Orquestra Ars Mèdica, 
l’Orquestra Simfònica de l’EMMCA, de l’Hospitalet de Llobregat i les Orquestres Jove i de Cambra de la Garriga, totes 
elles dirigides per Alfons Reverté. 

Mostra del Museu 
d’Història de la 
Medicina  
de Catalunya 
(MHMC) al Recinte  
de Sant Pau
El Pavelló de Sant Rafael del Recinte 
Modernista de Sant Pau (RMSP) acull 
una nova instal·lació museogràfica que 
amb el títol “Pacient i metge: de la nar-
ració a l’objectivitat” s’endinsa en les in-
novacions mèdiques que van tenir lloc a 
principis del segle xx i que van revoluci-
onar la relació entre metges i pacients. 
L’exposició, organitzada per l’RMSP en 
col·laboració amb el Museu d’Història de 
la Medicina de Catalunya (MHMC), plan-
teja un recorregut pels mecanismes i 
procediments científics que van fer 
possible que els professionals de la me-
dicina fossin capaços d’establir diagnòs-
tics a través de dades objectives, més 
enllà de les explicacions dels malalts.

L’agenda cultural 
del darrer  
trimestre
Les activitats culturals programades 
per la Secció de Metges Sèniors han tor-
nat al seu format presencial amb afora-
ment limitat, tot i que s’ha mantingut 
l’edició telemàtica dels actes. A més a 
més de les conferències, concerts i ses-
sions de cinema, s’han tornat a repren-
dre les visites i excursions d’un dia; en el 
darrer trimestre es van programar visi-
tes guiades per: el centre històric i el po-
ble medieval de Rupit, per l’Exposició 
Universal de 1888 a Barcelona i per l’ex-
posició d’art romànic del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC).

250 anys del 
naixement de 
Francesc Piguillem 
i Verdacer
Aquest any es compleixen 250 anys   
del naixement de Francesc Piguillem 
(1771–1826), un gran metge d’aquest 
país, que té el mèrit d’haver introduït la 
vacuna de la verola a Catalunya. Era de 
Puigcerdà, on feia de metge de la vila. 
Tenia amistat amb un metge francès, 
François Colon, que havia escrit un lli-
bre sobre la vacuna de la verola. Colon li 
envia limfa vacunal amb la qual Pigui-
llem comença a vacunar, primer a Puig-
cerdà i després a les poblacions entre 
Puigcerdà i Barcelona. 

Cultura i societat

Més informació:
www.
museudelamedicina.cat
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Portada del Verdadero conocimiento de la 
peste: sus causas, señales, preservacion i 
curacion que Joan Francesc Rossell publica el 
1632 a la impremta de Sebastian i Iaime 
Mathevad de Barcelona.

A l’Edat Mitjana es donava el nom 
d’Estudi General (en llatí Stu-
dium Generale) a les institucions 

d’ensenyament superior, que esdevin-
drien més tard les futures universitats. 
Es donaven allí diversos ensenyaments, 
com llatí i filosofia (arts), teologia, dret i 
medicina. Els estudiants que passaven 
els exàmens al final dels cursos precep-
tius rebien el títol de batxillers. Si supe-
raven nous exàmens obtenien el títol 
de llicenciat i de doctor. El primer Estu-
di General establert en terres catalanes 
fou el de Lleida, fundat el 1297; seguit 
del de Perpinyà (1349); el de Girona 
(1446) i altres escoles a Vic, Solsona i 
Tortosa. Medicina només es podia cur-
sar a Lleida i a Barcelona. L’Estudi Ge-
neral de Barcelona estigué en actiu en-
tre 1450 i 1558, any en què es converteix 
en la Universitat de Barcelona.

Les càtedres de medicina eren les 
d’Anatomia, que incloïa al principi la ci-
rurgia, la de Simples, que seria la farma-
cologia actual i les càtedres clíniques en 
les qual s’explicaven els llibres d’Hipò-
crates, de Galè i d’Avicenna.

Hem incorporat els professors més des-
tacats de l’Estudi General de Barcelona 
a la Galeria de Metges Catalans, que són 
aquells dels quals es conserva una certa 
informació biogràfica i els textos que 
van escriure. 

Francesc Micó (1528–1592) neix a Vic i 
estudia medicina a la Universitat de Sa-
lamanca, on és deixeble de Cosme de 
Medina, un del més prestigiosos met-
ges del seu temps. És un anatomista 
expert i hàbil, alhora que és un gran co-
neixedor de les plantes. Micó ocupa la 
càtedra d’Anatomia i Cirurgia i, anys 
després, la de Botànica. Herboritza tot 

Els professors de l’Estudi 
General d’Arts i Medicina 
de Barcelona

Galeria de Metges Catalans

Catalunya i, especialment, Barcelona, la 
muntanya de Montserrat i el territori de 
la Plana de Vic. 

Joan Francesc Rossell (?–d. 1641) obté 
el títol de batxiller en Arts i Filosofia a 
l’Estudi General de Barcelona el 1575 i, 
l’any següent, és llicenciat i doctor. En-
tra de metge a l’Hospital de Santa Creu 
i és nomenat catedràtic de l’Estudi Ge-
neral en la matèria de Simples i Apote-
caris el 1586. El seu prestigi acadèmic li 
obre les portes a la política municipal i 
entra a formar part de la Junta Sanitària 
del Consell de Cent el bienni 1597-1598. 
Elegit conseller de l’Ajuntament de Bar-
celona en quatre ocasions, esdevé pro-
tometge del Principat. Rossell reuneix 
una biblioteca particular que es consi-
dera una de les més ben dotades del 
seu temps. Fou ambaixador de la Gene-
ralitat de Catalunya a la Cort de Madrid.

Joan d’Alós (1617-1695) fou el principal 
personatge de la medicina de Barcelona 
el segle xvii. Estudia Medicina a l’Estudi 
General de Barcelona. Es nomenat cate-
dràtic d’Anatomia, i ocupa després la cà-
tedra de Mètode i, finalment, la d’Aforis-
mes Hipocràtics. Nomenat protometge 
del Principat de Catalunya i dels Com-
tats del Rosselló i la Cerdanya, es conver-
teix en la màxima autoritat sanitària ca-
talana. Autor del llibre De Corde Hominis 
Disquisitio Physiologico-Anatomico, en 
el qual es posiciona clarament a favor de 
la circulació de la sang tal i com ha des-
crit William Harvey.

Jacint Andreu [c. 1630 –s. xvii] es forma 
com a metge a l’Estudi General de Bar-
celona, del qual ocuparà la càtedra de 
Prima durant més de 24 anys. Té força 
prestigi i és designat metge de cambra 
de Joan Josep d’Àustria, fill natural del 

rei Felip IV de Castella. Jacint Andreu 
esdevé virrei de Catalunya en el període 
de 1653 a 1656. Jubilat com a catedràtic, 
publica un tractat que es titula Practica 
Gotholanorum, que és un compendi de 
medicina pràctica amb les malalties or-
denades basades en la seva experièn-
cia personal. 

Jaume Solà [1634-1714]. Cursa els estudis 
de Medicina a l’Estudi General de Barce-
lona, on es condeixeble de Joan d’Alós i 
deixeble dels catedràtics Francesc Rosell 
i Jacint Andreu. Obté la càtedra d’Aforis-
mes a l’Estudi General que ocupa durant 
vint-i-cinc anys fins a la seva jubilació. 
Jaume Solà és defensor de la teoria de la 
circulació de la sang de Harvey. 

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

Més informació:
www.galeriametges.cat
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Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

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

  Teresa
619 701 701

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

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

Despatxos mèdics
Carrer Tuset / Travessera 
de Gràcia. 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. Secretària 12 
hores. Anàlisis Clíniques. 
Servei d’infermeria. 
Aparcament públic.  
Neteja diària. Informàtica. 
Personalització i 
màrqueting.

 Sr. Gozzi
  933 906 716 
627 561 091

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

 Jaume Mas
 677 400 040

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

condicions econòmiques i 
facilitats accés.

 Dr. Soler
 606 376 797

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

   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

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

670 210 741

Es lloga despatx
Pis entresol a Barcelona, 
zona Aribau / Madrazo, 
com a habitatge o despatx.  
90 m2, sortida Aribau, 5 
estances, bany i lavabo.

  Sr. Guasch
629 764 261

Es traspassa consulta 
de tocoginecologia
Situada al passeig Prim,  
Reus (Tarragona). Amb una 
cartera de clients de més 
de 40 anys. Completament 
equipada i funcional.

  Dr. Tarif Dabbagh
646 511 516

Es lloguen consultes 
a TEKNON per 
mòduls de matí o 
tarda

amb tots els serveis 
inclosos: atenció telefònica, 
recepció i facturació a 
mútues. Despatxos amplis  
i lluminosos.

606 269 076

Lloguer de dues 
consultes/box en 
consultori en actiu,  
a Maó
Molt bona zona  
(situat al costat clínica). 
Exclusivament àmbit 
sanitari (metge, psicòleg, 
nutricionista, estètica, 
dietista, logopeda, 
podòleg...) 15 m2 i 21 m2. 
Molt lluminós. Sala 
d’espera i bany compartit. 
Despeses comunitat i IBI 
inclosos. Sense barreres 
arquitectòniques. Sense 
mobiliari. Amb bany privat. 
280 €, sense bany 220 €.

  Pilar
696 925 778

Al nord de Tenerife es 
ven aquest centre 
mèdic privat
Establert amb SL.  
La consulta, amb contracte 
de lloguer fins a 2031, 
disposa de 400 m2 amb 
aparcament, Rx digital, 
ecografía, ECG i vuit boxs. 
200.000 € negociables.

  (+34) 603 516 155
   angelikapahlke 
@yahoo.es

Psicòleg clínic ofereix 
despatx per compartir 
a Barcelona
Situat al carrer Equador 
alçada Berlín.

  Dr. Josep Roig
626 666 073

 dr.roig@copc.cat

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

932 063 720

Despatx sanitari  
en lloguer
15 m2 en centre 
multidisciplinari a peu de 
carrer, al barri del Clot 
(Bcn). Preu 550 €+IVA. 
Inclou: subministraments, 

wifi, videoporter individual, 
aire condicionat individual, 
accessible, neteja, arxiu, 
rentamans, etc. Ambient 
agradable fengshui. Molt 
ben comunicat.

 Núria
 618 568 997 (whatsapp)

   www.forumdesalut.cat

Es lloga despatx  
de 73,50 m2

Carrer Sant Elies, 11, entresol 
nº 110. Tot despatxos, 690 € 
+ IVA ; porter 365 dies,  
pas mobilitat limitada, 1 
lavabo, sortida de fums, aire 
condicionat, llum natural, 
PK finca contigua, dos 
ascensors, certificat 
energètic, armaris 
encastats. Arquitectura 
singular.

652 117 327

Es lloga despatx al 
passeig Bonanova, 
75, baixos
Entrada independent 
amb diversos despatxos. 
Lloguer 1500 €.

 Dr. Riu
609 073 306

Despatxos / 
Consultes mèdiques 
de lloguer
A 5 minuts de Centre 
Mèdic Teknon en Passeig 
de la Bonanova, dins de 
finca d’alt estanding i a 
peu de carrer. Lloguer per 
mòduls i amb descompte 
per major ocupació. Molt 
lluminós i totalment 
equipat. Autoritzat pel 
Departament de Salut  
de la Generalitat de 
Catalunya. Preus des de 
200 - 250 €.

 Montse
686 519 606

Cohealth és un 
centre de coworking
que posa a disposició dels 
professionals de la salut un 
espai atractiu i 
completament equipat per 
oferir el millor servei. El 
centre consta de diferents 
sales individuals que cada 
professional pot utilitzar en 
funció de les seves 
necessitats.
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Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

 www.cohealthbcn.com
679 097 498

   info@cohealthbcn.com 
 
Lloguer de despatx  
a Nou Barris
Nou centre de Psicologia 
situat a Nou Barris, 
estableix contracte 
d'arrendament per a 
psiquiatre. Que sigui 
autònoma, amb cartera 
pròpia  de clients i inscrita 
en Sanitat. El preu és de 
400 € al mes.

  Psic. Sara Amada 
Feferman Algazi
675 645 915

Consultes i quiròfan
Diagonal/Francesc Macià. 
Lloguem consultes 
mèdiques i quiròfan 
ambulatori, ideal per 
cirurgia capil·lar. De dilluns 
a diumenge amb tots els 
serveis inclosos (agenda, 
residus, trucada a pacients, 
cobrament mútues, 
preoperatoris, secretaria) a 
peu de carrer. Atenció 
personalitzada. Per hores i 
mòduls de 4 hores;  
forfets quiròfan.

 Sra. Guil
 935 500 106

    bcn@clinicagma.com
www.clinicagma.com

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  
 Fax 934 213 487
   boomerang1 
@outlook.es/  
boomerangsecretaria-
telefonica@gmail.com

Empresa de serveis
Carrer Mallorca, 281,  
3r 1a 08037 Barcelona. 
ENKASA. Empresa de 
serveis ofereix personal 
d’assistència geriàtrica, 
servei domèstic i 
cuidadors infantils. Ens  
adaptem a les necessitats  
de cada llar.

638 929 953

Manual  
Tècnic amb 
recomanacions per a 
qualsevol oposició
“Cómo opositar, todas las 
claves para los procesos de 
Estabilización, 
Consolidación y 
Funcionarización”. Inclou 
un complet dossier dels 
qüestionaris tipus test i 
casos pràctics 
d’Administració General. 
Venda exclusiva catàleg, 
enviament per 
missatgeria.

   www.comoopositar.com 
www.autografia.es 

HABITATGE 
CERLER, Pirineu 
d’Osca. Venc 
apartament
67 m2, 1r pis amb ascensor, 
orientació Est-Sud, saló 
menjador-cuina, 2 
habitacions dobles, cabina 
amb 2 lliteres, bany 
complet, àmplia plaça de 
pàrquing, guardaesquís. 
110.000 €.  
Veure a idealista.com

  Jorge
696 434 780

Llogo habitació 
individual per a 
personal sanitari
360 euros + part consums, 
actualment hi viuen dues 
doctores. Situat metro Can 
Serra-L1-Hospitalet.  
El pis està molt ben 
comunicat amb els 
Hospitals de Bellvitge, 
General de l’Hospitalet, 
Sant Joan de Déu i  
tots els de Barcelona 
i la seva àrea.

629 143 553 

TREBALL 
S’ofereix auxiliar 
infermeria/secretària 
(Centre Mèdic 
Teknon, Hospital 
Sagrat Cor, Centre 
Olivé Gumà)
Amb 20 anys experiència. 
Català, Anglès i Francès. 
Cert. Access, Excel, Word.
Disponibilitat tardes. 
Incorporació immediata.

  Sílvia
686 290 219

S’ofereix secretària-
recepcionista
Amb àmplia experiència 
de més de 15 anys en 
feines administratives,  
de comptabilitat i atenció 
al públic. Responsable 
i entregada, amb habilitats 
comunicatives.  
Total disponibilitat 
horària. Cinc anys en 
consulta de dermatologia.  
Amb referències.

  Maria Torrens
615 259 179

   mariatorrens4 
@hotmail.com

S’ofereix per treballar 
en consulta mèdica
Com a recepcionista, 
consultes externes, 
telefonista, tasques 
administratives i auxiliar 
d’infermeria.  
Informàtica. Català  
Nivell C i anglès. 
Incorporació immediata.  
Tinc referències.

  Montse
650 089 369

   montsesosp3 
@hotmail.com

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

  Jaume Costa 
Col. 2873
649 700 469

Secretària / 
recepcionista
Busco feina en consulta 
o centre mèdic. 

Experiència de 30 anys 
com a secretària de 
direcció i atenció al client. 
Responsable, organitzada, 
bona presència i  
excel·lent tracte amb  
el públic. Informàtica /  
Català / Castellà.  
Disponibilitat  
de dilluns a divendres.

  Cristina Merino
607 918 707

   crisbambola12@ 
gmail.com

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

M’ofereixo com a 
recepcionista/
secretària/
administrativa
Experiència en atenció  
al client, tasques 
administratives, facturació 
i arxiu. Coneixements 
informàtics: Excell,  
Word, Outlook, Sage. 
Habilitats comunicatives, 
organitzatives i de treball 
en equip. Incorporació 
immediata i  
disponibilitat horària.

  Sandra
667 768 815

   sandraramosurbano 
@gmail.com

El meu nom és 
Guadalupe Alarcón 
Ferri, professional en 
la gestió 
administrativa i 
facturació
Persona amb un grau alt 
d’empatia, orientació i 
capacitat d’escolta als 
pacients. Motivació i passió 
per la meva professió, 
vocació de servei i 

capacitat de treballar sota 
pressió, acostumada a 
treballar en equip.

610 763 819
   alarcon.ferri 
@gmail.com

Recepcionista / 
Auxiliar d’infermeria
Persona responsable, 
ordenada i seriosa  
per a la recepció d’una 
consulta mèdica. Agenda 
doctor/a, reserva quiròfans, 
atenció telefònica i 
acompanyament del 
pacient. Cobrament de 
mútues. Consulta de 
ginecologia i pediatria 
ajuda en sala. CV. 

  V. Bernal
676 777 041

M’ofereixo com a 
recepcionista mèdic
Tinc experiència en 
l’atenció al client i també 
administrativa. Eficaç, 
organitzada i do de gents. 
Jornada completa o 
parcial de 35/36 hores 
(matins).

  Silvia
610 854 625

   silviagam15 
@gmail.com

Busco feina com a 
auxiliar d’infermeria
Tant en hospitals com en 
centres mèdics o  
consultes privades.

  Isabel López Ramo
623 438 724

M’ofereixo  
com a administrativa 
i/o recepcionista
Molts anys d’experiència i 
secretariat metge. Soc una 
persona amb empatia, 
sociable, treballadora i 
complidora. M’agrada el 
tracte directe amb els 
pacients.

 Júlia Cabré
666 298 457

   jcabre31@hotmail.com

S’ofereix perfil 
polivalent per a 
sector sanitari
Noia de 35 anys, amb 
moltes ganes de cooperar 
per al benestar i al servei 



Petits anuncis
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La pandèmia de COVID-19 ha portat a la 
nostra vida un munt de termes nous, 
que han passat ràpidament del llen-
guatge mèdic a la llengua general. Al-
guns són termes de nova creació, que 
han sorgit per designar noves realitats; 
en altres casos, els conceptes ja existien 

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

però han evolucionat en el context pan-
dèmic i s’han popularitzat, sovint amb 
sinonímies per a fer-los més transpa-
rents. Per exemple, avui pràcticament 
tothom sap què és un vacunòdrom (o el 
seu sinònim vaccinòdrom). És adequat, 
però, aquest neologisme?. 

Article complet a: 
www.blogcomb.cat 

És adequat el neologisme vacunòdrom?

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

de les persones. Sociable, 
comunicativa, empàtica i 
atenta amb les persones. 
Més de 14 anys 
d’experiència en 
administració, coordinació 
i gestió de projectes. 
Coaching i ioga.

  Aida
608 568 788

   aida_tfxj@hotmail.com

Soc auxiliar 
d’infermeria
Amb 12 anys d’experiència 
en les diferents especialitats 
en hospitalització i atenció 
primària. Soc empàtica, 
treballadora i honesta. 
Treballo molt bé en equip i 
el meu caràcter és jovial.

 Ivette Lago
653 783 458

   isisivette@gmail.com

Amb experiència en 
tracte amb el client
Programació de visites i 
gestió de mútues, atenció 
telefònica. Disponibilitat 

tot el dia. Catalana de 51 
anys. Bona presència.

  Eva Sànchez Saperas
637 540 008

  miquevaina@gmail.com

M’ofereixo com a 
recepcionista / 
secretària
Recepció, gestió 
administrativa, atenció 
telefònica, agenda, 
informàtica, cobraments i 
gestió de mútues. Bona 
presència, excel·lent tracte 
amb el públic, eficient, 
organitzada i bona 
treballadora en equip. 
Català i castellà.
Disponibilitat horària.

  Yolanda Martínez
600 461 944

  yomarmar05@ 
gmail.com

M'ofereixo per 
treballar en 
consultori mèdic
Experiència en el sector i 
atenció al públic. Bona 

presència, persona 
resolutiva i responsable. 
Disponibilitat horària.

  Carme
616 848 627

UTILLATGES 

Venc ecògraf General 
Electric Logiq F6
En molt bon estat,  
per jubilació. Sondes 
convex i transvaginal, 
impressora i gravadora.  
Un sol usuari des de 
l’adquisició de nou. 
L’aparell és a Móra d’Ebre 
(Tarragona). Facilitaria  
el transport.

 Enric
 630 198 400

Per a consulta 
d’oftalmologia VENC 
OCT STRATUS 
MODEL 3000
En perfectes condicions 

per OCT de papil i  
nervi òptic. Interessats 
escriviu i ens posarem 
en contacte.

  fernandezfernandezg27 
@gmail.com

Centre mèdic ofereix 
aparells d’ocasió:
Ecògraf convencional, 
ecògraf portàtil, 
pulsoxímetre, autoclau 
marca Matachana, 
màquina segelladora, 
equip complet de 
liposucció. Bàscula 
Tanita. 2 bombones 
d’oxigen.

 Dr. AlKhadra
 665 910 836

Es ven material  
i equipament de 
consulta de 
dermatologia a 
Barcelona:
Instrumental i vitrina,  
taula d’exploració (vidre)  
i làmpada de peu, 
COAGULASEM, 

esterilitzador Memmert 
i recipients d’acer per a 
gases estèrils, etc.  
(part del mobiliari data 
dels anys 60-70).

 Núria d’Asprer
  600 255 430
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Q uan es contracta una assegu-
rança, es fa per cobrir-se da-
vant d’un risc, i per tant, d’un 

sinistre. Quan aquest ocorre, s’inicien 
una sèrie de tràmits, informes, burocrà-
cies i negociacions amb les companyies 
asseguradores que comporten molt de 
temps i esforç i on l’èxit no està garantit.

Medicorasse, com a corredoria d’assegu-
rances compta amb un equip especialis-
ta en sinistres que gestiona tots els trà-
mits de manera integral, redueix el 
temps de resolució dels atestats i repre-
senta el client davant de les companyies.

La gestió de sinistres és el moment en 
el qual Medicorasse ha de respondre 
per les cobertures contractades i, en 
aquesta fase operativa, resulta crucial 
identificar quins són els factors que ga-
ranteixen la qualitat del procés i la seva 
millora constant.

El departament de sinistres de Medico-
rasse està format per professionals pro-
pis, especialitzats i amb dedicació exclu-
siva a la gestió de sinistres i reclamacions, 
i intervé de manera activa amb les com-
panyies per atendre les reclamacions 
dels assegurats.

La importància 
de la gestió de sinistres 

El valor afegit del departament de si-
nistres de Medicorasse recau en el ser-
vei que rep el client durant tot el procés:

• Seguiment personalitzat del sinistre.

• Informació constant al client sobre 
l’estat del sinistre.

• Assessorament en la interpretació i 
declaració de sinistres.

• Atenció de les peticions dels assegu-
rats.

• Acceleració i reducció dels terminis 
de resposta.

• Defensa del client davant de les com-
panyies.

• Creació d’una comissió especial amb 
les companyies i els pèrits per analitzar 
aquells sinistres complexos.

• Seguiment exhaustiu dels peritatges.

• Tramitació i agilització del cobrament 
de les indemnitzacions

Què fer davant un sinistre? 
A  medicorasse.med.es/ca/sinistre 
es pot consultar què fer en cas de 
sinistre i fer-ne la declaració, així 
com accedir als telèfons de 
contacte de les diferents 
companyies. Per a qualsevol 
dubte: sinistres@med.es 
o al telèfon 93 567 88 68. 

EL PRINCIPAL VALOR  
DE MEDICORASSE ÉS 
L’ASSESSORAMENT 
PROFESSIONAL 
Com a corredoria d’assegurances, els si-
nistres no es poden evitar, però sí que es 
pot protegir els clients dels riscos a què 
estan exposats. Per això Medicorasse 
ofereix el servei gratuït d’auditoria de 
riscos en el qual s’avaluen les pòlisses 
contractades i es comprova quins riscos 
estan coberts i quins altres ho estan de-
ficientment o per duplicat. D’aquesta 
manera es poden adaptar les cobertu-
res de les assegurances i optimitzar-les 
a les necessitats actuals i així proporcio-
nar una cobertura integral al client. 
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Diferències entre un pla 
de jubilació i un pla de pensions
Els plans de pensions i els plans de jubilació són productes amb una mateixa 
finalitat, l’estalvi per a la jubilació. Però també tenen importants diferències 
que, fonamentalment, afecten la rendibilitat, els avantatges fiscals 
i la liquiditat (possibilitat de recuperació total o parcial dels diners 
a partir del primer any).

T ots dos productes financers són 
molt semblants, encara que de 
naturalesa diferent i amb dife-

rents característiques. Un pla de pensi-
ons s’adhereix a un fons de pensions 
(una inversió col·lectiva) i un pla de jubi-
lació es basa en una assegurança.  
Ara bé, els dos tenen el mateix objectiu: 
crear un estalvi per complementar les 
pensions públiques percebudes en el 
moment de la jubilació.

Els plans de pensions són un vehicle 
d’estalvi voluntari a llarg termini, men-
tre que els plans de jubilació són asse-
gurances de vida amb un fort compo-
nent d’estalvi i que solen cobrir les 
contingències de jubilació, invalidesa i 
defunció. Ambdós productes es con-
tracten a prima periòdica i asseguren 
una rendibilitat fixa mínima.

RENDIBILITAT
Els plans de jubilació són productes 
d’estalvi més conservadors i solen oferir 
una rendibilitat menor (una rendibilitat 
mínima garantida) que els plans de 
pensions (productes d’estalvi inversió) i 
solen portar implícit un menor nivell de 
risc. No obstant això, alguns plans de 
pensions també poden oferir una rendi-
bilitat mínima, com és el cas dels plans 
de pensions garantits.

FISCALITAT DELS PLANS  
DE PENSIONS
Les aportacions que es facin al pla per-
meten desgravar en la declaració de la 
renda. En concret, es tracta de reducci-
ons en l’IRPF amb les quals s’estalviaran 
més diners com més gran sigui la ren-
da, fins a arribar al límit anual.

NOVETAT:
El Govern va baixar de 8.000 a 
2.000 euros l’aportació anual mà-
xima a plans amb dret a deduc-
ció. Els metges que disposen de 
Mutual Mèdica com a alternativa 
al RETA podran continuar des-
gravant les aportacions a la mu-
tualitat com a despesa de l’activi-
tat, amb el límit de la quota 
màxima establerta per llei i que, 
actualment, és de 14.944,80 €.
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Si tens un pla de jubilació o un 
pla de pensions o si estàs 
pensant en contractar-ne un, a 
Mediconsulting, com a assessors 
especialitzats, t’assessorem  
individualment per tal de trobar 
la solució més convenient 
adaptada a la normativa general 
en funció de les teves 
circumstàncies. 

Per a més informació:
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FISCALITAT DELS PLANS  
DE JUBILACIÓ 
No tots els plans de jubilació tributen 
igual.

• PPA (plans de previsió assegurats). 
Funcionen exactament igual que un 
pla de pensions a efectes fiscals. Les 
aportacions desgraven en l’IRPF i el 
rescat s’inclou com a rendiment del tre-
ball.

• Unit Linked. No permet desgravar 
per les aportacions. En el rescat, el ren-
diment que n’obtingui es considera un 
rendiment de capital mobiliari, que s’in-
tegra en les rendes de l’estalvi i tributa-
rà segons els tipus de l’estalvi.

• PIAS (plans individuals d’estalvi sis-
temàtic). Funcionen com un Unit 
Linked a efectes fiscals, amb la particu-
laritat que permeten recuperar els 
diners en forma de renda vitalícia si es 
manté la inversió més de 10 anys. 
Aquesta modalitat de rescat té impor-
tants avantatges fiscals en funció de 
l’edat en la qual es recuperin els diners.

LIQUIDITAT (RESCAT  
DELS DINERS)
La liquiditat dels plans de pensions està 
restringida al fet que esdevingui alguna 
de les contingències o situacions ex-
cepcionals contemplades en la llei: jubi-
lació, incapacitat laboral, dependència, 
malaltia greu, desocupació de llarga 
durada o defunció (en aquest cas en fa-
vor de beneficiaris o hereus legals).

El capital rescatat del pla de pensions 
s’integra dins de les rendes del treball, 
com la pensió pública i el salari. Tant si 
s’opta per recuperar el pla de pensions 
en forma de capital o de renda, sempre 
formaran part de les rendes del treball i 
tributaran segons els tipus generals 
d’IRPF. A més, en pagar impostos, es 
farà tant pels diners que s’hagin apor-
tat com pel benefici, la qual cosa es co-
neix com a drets consolidats.

A diferència dels plans de pensions, els 
plans de jubilació sí que permeten la 
cancel·lació o el rescat parcial sense pe-
nalització segons les condicions recolli-
des en la pòlissa. Un pla de jubilació és 
totalment líquid. Excepte en el cas dels 
PPA o que en la pòlissa s’estipuli el con-
trari, es podran recuperar els diners en 
qualsevol moment. L’únic inconvenient 
és que, depenent de la classe de pla de 
jubilació, es perdran alguns avantatges 
fiscals. A més, hi ha plans que establei-

xen penalitzacions per recuperar els es-
talvis sense complir uns certs terminis 
de permanència.

És bastant usual que els plans de pen-
sions i els plans de jubilació es confon-
guin. Al cap i a la fi, el seu objectiu és el 
mateix, però la manera d’aconse-
guir-ho és diferent. Cadascun té unes 
peculiaritats i característiques ben di-
ferenciades i que aporten diferents 
avantatges a l’estalviador. 
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L a segona edició de l’E-Health In-
vestment Forum Barcelona, un 
espai únic i específic per a la inver-

sió en salut digital, es va celebrar, el 
passat 28 de setembre a les instal·laci-
ons d'Esade a Barcelona, en un acte hí-
brid, on els més de 400 inscrits van  
tenir la possibilitat de ser-hi presencial-
ment o seguir-lo en format virtual. En 
aquesta trobada, es va posar el focus en 
la intel·ligència artificial per al sector sa-
lut i les start-ups d’aquest àmbit van 
poder presentar els seus projectes cen-
trats en programes i algoritmes per al 
diagnòstic, medicina personalitzada, 
tractaments i protocols, processos de 
desenvolupament de fàrmacs i moni-
torització de pacients. 

Van presentar l’acte la gerent del Pro-
grama d’Emprenedoria del CoMB, Na-
dia Pons; el director d'Esade BAN, Fer-
nando Zallo; el director operatiu de 
Serveis a les Empreses de Barcelona 
Activa/Ajuntament de Barcelona, Jau-
me Baró; la responsable de creació de 
negoci de l’EIT Health Spain, Irene 
Sánchez, i el president de Barcelona 
Health Hub, Cristian Pascual.

Els organitzadors de les jornades van 
insistir que l’objectiu d’aquestes és el 
de cercar projectes que tinguin el po-
tencial de transformar la manera com 
es dona l’atenció mèdica, apoderant els 
professionals de la salut, millorant l’ex-
periència del pacient i el resultat. Tal 
com es va fer en la primera edició, la 
convocatòria va anar dirigida a empre-
nedors en el sector salut que lideren 
projectes disruptius. Després de rebre 
les sol·licituds de les start-ups, un panell 
d’avaluació, format per diferents ex-
perts del sector de la salut i inversió, va 
preseleccionar les més prometedores. 
El procés de selecció, es basa en el ni-
vell de maduresa de la tecnologia, la 
seva viabilitat en el mercat i l’experièn-
cia de l’equip i en el fet que ofereixi als 
inversors una oportunitat única, pro-
porcionant dealflow de gran qualitat. 
S’han rebut 108 expressions d’interès 
d’inversors per establir contacte amb 
les start-ups presentades.

En la taula rodona, moderada per Cristi-
an Pascual, es va tractar el procés d’ai-
xecament de diners en empreses d’in-
tel·ligència artificial (IA), fent emfàsi en 
els principals punts forts i entrebancs 

2n E-Health Investment 
Forum Barcelona
La	intel·ligència	artificial	
en el sector salut

amb què els nous projectes d’aquest 
sector es poden trobar, així com les dife-
rents estratègies d’inversió. Hi van parti-
cipar: el Cofounder & General Manager 
at SeedLink, Tim Juergens; la Ventures 
Team at Plug & Play, Leonor Alarcón; el 
Business Angel, Jahed Momand i de 
Kunsen (Business Management & De-
velopment), José Luis Fernández. Per 
finalitzar, Robert Schultz, director de 
Massnex i, en connexió des de Boston, 
va incidir sobre com aprofitar l’empatia 
i la IA per promoure la confiança i aten-
dre millor els pacients amb necessitats 
mèdiques no cobertes.

D’entre els 40 projectes rebuts, les 9 
start-ups seleccionades que van expo-
sar els seus projectes van ser:

Aquest any, a més de les entitats pro-
motores habituals de l’esdeveniment 
(CoMB, Esade BAN, Barcelona Activa/
Ajuntament de Barcelona i Barcelona 
Health Hub), s’ha comptat amb la col·la-
boració d’EIT Health i Biocat, que han 
permès connectar l’esdeveniment i 
l’ecosistema emprenedor amb la inver-
sió europea. 

Innovació i tecnologia

Empresa Capital
AI for Dentistry 550K€
Heuristik 500K€
Iluria Ldt 2.7M€
IOMED 5M€
Lapsi Health 1.5M€
Legit Health 1.2M€
Made of Genes 5M€
mjn-neuro 1M€
Sycai Medical 500K€
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“El	treball	amb	científics	de	diferents	
disciplines durant la pandèmia  
ha trencat moltes barreres”

Clara Prats

El BIOCOM SC de la UPC s’ha fet més 
conegut arran de la pandèmia, però 
té una trajectòria llarga. A què us de-
diqueu? 
Som un grup de recerca format, majori-
tàriament, per físics, que utilitzem les 
nostres eines, el domini dels números, 
per intentar simplificar sistemes i com-
prendre’ls millor. Apliquem tot això a 
l’estudi de problemes relacionats amb 
la biologia. Al meu grup, fa més de 10 
anys que estem estudiant problemes 
relacionats amb les malalties infeccio-
ses, com la tuberculosi, tant en la seva 
dinàmica epidemiològica com en la 
seva història natural. 

Durant la pandèmia de la COVID-19, 
quina ha estat la vostra feina concreta? 
Hem aprofitat tot el bagatge que portà-
vem en l’estudi d’altres malalties infeccio-
ses per aportar-hi el nostre gra de sorra. 
Hem treballat, fonamentalment, en tres 
àmbits. El primer és el monitoratge i l’es-
tudi de quins índexs ens poden ajudar a 
quantificar millor els números per objec-
tivar la situació epidemiològica. El segon 
àmbit han estat els models predictius per 
poder anticipar decisions utilitzant mo-
dels matemàtics a curt i mitjà termini. Per 
exemple, per preveure cap a on pot tendir 
la càrrega hospitalària o de les UCI. I el ter-
cer àmbit ha estat l’ús d’aquests models 
per donar resposta a preguntes molt més 
concretes, com, per exemple, quina es-
tratègia de vacunació pot ser millor o 
quin efecte pot tenir que els grups bom-
bolla siguin d’una mida o una altra. 

Treballeu braç a braç amb metges. Com 
és aquesta tasca? Us hi enteneu bé? 
Treballar sobre una mateixa pregunta i 
en un mateix objectiu des de perspec-
tives diferents només pot sumar i és in-
teressantíssim. Abans de la pandèmia,  
ja treballàvem amb metges. Requereix 
un treball previ de trencar barreres de 
llenguatge i conceptuals, per entrar en 
una dinàmica de respecte, per conèixer 
molt bé quina és l’expertesa de l’altre i 
saber allò que pots aportar i també on 
estan els teus límits. 

El fet d’haver aportat els vostres mo-
dels com una eina fonamental per a la 
presa de decisions dels responsables 
de la gestió de la pandèmia, ha estat 
una càrrega de responsabilitat? 
Tots els científics que hem treballat en 
aquesta pandèmia hem tingut aquesta 
sensació de responsabilitat. Has de ser 
conscient que allò que aportes ha de te-
nir una consistència molt sòlida perquè 
pot tenir conseqüències. 

Heu estat també una referència als 
mitjans de comunicació com a veus 
expertes. Com has viscut aquesta ex-
posició mediàtica? 
En un problema de salut pública, la co-
municació dels experts és clau i impres-
cindible. Diversos membres del nostre 
grup hem estat presents als mitjans de 
comunicació. Al principi, una mica per 
casualitat, però, després, ha estat una 
decisió conscient. Vam veure que així 
també fèiem una feina que podia resul-

tar útil. Aprofitant que som professors 
universitaris, hem intentat transformar 
conceptes abstractes o difícils en algu-
na cosa que fos comprensible per a la 
població en general. 

Al confinament domiciliari, durant una 
connexió amb una televisió, va aparèi-
xer en directe el teu fill que demanava 
la teva atenció. Allò va il·lustrar molt bé 
el que moltes famílies estaven vivint 
amb el teletreball, la cura dels nens, etc. 
Com vas viure aquells mesos? 
Aquella entrevista il·lustra molt bé el 
que era aquesta situació de portes en-
dins a la majoria de les llars on hi havia 
persones treballant amb infants a casa. 
Va tenir un punt positiu perquè crec 
que va servir d’element visibilitzador. En 
l’àmbit personal, em vaig adonar que 
ens queixàvem molt des del punt de 
vista dels adults i que potser no érem 
prou conscients de com estaven vivint 
la situació els infants. 

La pandèmia ha estat un punt d’infle-
xió per al grup del BIOCOM SC? Com 
t’imagines la vostra feina a partir 
d’ara? 
Aquest treball conjunt que hem fet amb 
altres científics ha trencat moltes barre-
res i ens ha obert moltíssimes portes. 
Hem sortit de l’entorn on treballàvem a 
petita escala i hem fet un salt pel que fa 
als projectes en els quals estem treba-
llant. Ens esperen coses interessantíssi-
mes més enllà de la COVID-19.  

Física i investigadora del grup  
de recerca de Biologia Computacional  
i Sistemes Complexos BIOCOM SC de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Ha estat una de les veus expertes que  
més llum ha aportat en aquesta pandèmia.

Entrevista 
completa:



Medicorasse
Factors a valorar en 
contractar 
assegurances 
Per tal de tenir una bona prevenció, és 
important comptar amb la informació 
adequada i amb un equip de professio-
nals especialitzats que defensin els 
nostres interessos davant de les com-
panyies asseguradores. És aquesta la 
funció de Medicorasse, proporcionar 
assessorament independent de les 
companyies i comptar amb un equip 
especialitzat en assegurances que ac-
tuï com a expert intermediari entre les 
companyies i els assegurats. 

Med1
Què són els fons 
d’inversió i per què 
funcionen com a eina 
d’estalvi? 
Els fons d’inversió maximitzen la segu-
retat de la inversió al mateix temps que 
fomenten l’estalvi i augmenten les opci-
ons d’obtenir un rendiment positiu del 
capital. Però per quina raó? 

Medilloguem
Què cal fer com 
a inquilí abans  
de llogar un habitatge?
Viure de lloguer és una de les opcions 
d’habitatge que més creixement està 
tenint els darrers anys. Què s’ha de tenir 
en compte quan s’està buscant un pis 
de lloguer per viure-hi? En què cal fi-
xar-s'hi? Quines passes s'han de seguir? 
Consells sobre què cal fer com a inquilí 
abans de llogar un pis:

Medpatrimonia
Què és i quins 
avantatges té 
l’arquitectura oberta 
d’inversió? 
En el sector financer es coneix com a ar-
quitectura oberta la llibertat que ofereix 
una entitat als seus clients entre una 
àmplia gamma de productes d’inversió, 
ja siguin propis o aliens, nacionals o in-
ternacionals. El client té la total llibertat 
de triar un producte o un altre, evitant el 
conflicte d’interès que apareix quan 
l’entitat només vol vendre el seu propi 
producte.

Mediconsulting
Noves mesures de 
prevenció contra 
el frau fiscal 
El Govern ha aprovat la Llei 11/2021,  
de 9 de juliol, de mesures de prevenció 
i lluita contra el frau fiscal. Les mesures 
més destacades són: reducció del límit 
de pagaments en efectiu, obligació de 
declarar les criptomonedes, inspecci-
ons de l’Agència Tributària al domicili 
del contribuent. Els pactes successoris 
tributaran en IRPF quan l’hereu vengui 
l’immoble. 

MedGrup

Med
Breus
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Mutual Mèdica protegeix  
els metges que es desplacin 
com a voluntaris o 
cooperants

Grup Med

Mutual Mèdica ha signat un 
acord de col·laboració amb la 
Fundació per a la Cooperació 

Internacional de l'Organització Mèdica 
Col·legial (FCOMCI) per cobrir els met-
ges cooperants i els voluntaris que es 
desplacin a altres països per exercir la-
bors sanitàries.

A partir d’ara, els metges voluntaris i co-
operants comptaran amb cobertures 
que els assegurin en cas de malaltia o 
defunció durant la seva estada fora 
d'Espanya.

Els metges desplaçats comptaran amb 
una assegurança gratuïta que cobreix 
l’assistència en viatge incloent despe-
ses mèdiques, quirúrgiques, farmacèu-
tiques i d’hospitalització a Espanya i a 
l’estranger, enviament urgent de me-
dicaments, trasllat de malalts i ferits, 

bitllets i despeses d’hotel per a un fa-
miliar, pèrdua d’equipatge per estada a 
l’estranger, retorn de l’assegurat en cas 
de defunció d’un familiar, entre altres 
punts.

A més, Mutual Mèdica també cobreix 
amb un capital de 10.000€, en cas de 
defunció de l’assegurat per accident.

EL MUTUALISME ÉS 
COMPROMÍS 
“El nostre objectiu és cuidar el metge 
durant tota la seva trajectòria professi-
onal. Per això, protegir-los en la seva 
etapa de cooperació i voluntariat al-
truista havia de ser reconegut d'una 
forma especial”, expliquen des de Mu-
tual Mèdica, que ofereix aquestes co-
bertures gratuïtes als metges despla-
çats per donar suport a la seva labor. 

Els metges desplaçats comptaran amb una assegurança gratuïta que 
cobreix l’assistència en viatge incloent despeses mèdiques, quirúrgiques, 
farmacèutiques i d’hospitalització a Espanya i a l’estranger.
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