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Web Mèdica Acreditada és un programa d’acreditació de webs sanitaris 
que atorga un segell, que garanteix als usuaris que el contingut mèdic que 

hi trobaran és de confiança i de qualitat.

Avaluació basada en els Principis de Bona 
Pràctica de WMA, el Codi de Deontologia 

i el Document de Posició del CoMB en relació 
amb la publicitat de l’activitat mèdica.

Seràs inclòs a l’índex WMA i al cercador
especialitzat WMA Google Search.

WMA és un segell segur allotjat en un servidor
amb certificat digital. Permet diferents formats 

de logotips que s’adapten a les diverses 
estructures web.

Compta amb més de vint anys 
d’experiència.

Assessorament personalitzat
per millorar el teu web.

L’equip multidisciplinari de WMA està format
per metges, advocats i assessors, informàtics 
i dissenyadors web, amb àmplia experiència.

1.500
webs

Contacta
Si necessites més informació sobre l’acreditació 
i les seves quotes, pots posar-te en contacte amb:

Web Mèdica Acreditada (WMA)
Col·legi de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
08017 BarcelonaTel. +34 935 678 888
wma@comb.cat - http://wma.comb.cat

Web Mèdica
Acreditada
Acredita el teu web.
Guanya credibilitat
i confiança
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A cabem d’estrenar el segon trimestre de 2022 i, malauradament, hem vist 
estroncada l’esperança que aquest havia de ser un any de recuperacions, 
de remuntades i d’un prudent optimisme. Quan finalment vèiem com la 

pandèmia de COVID-19 entrava en una fase de cert control, estem assistint encara 
atònits a l’esclat de la pitjor de les tragèdies humanes, una nova guerra a Europa. 
La que durant mesos havia estat la nostra preocupació quotidiana i que tan sovint 
havíem comparat, potser de manera un pèl  frívola, amb una guerra, havia de ce-
dir lloc a una altra de més inquietant encara i real. Una nova incertesa.

I no obstant això, o precisament per això, la paràlisi no és una opció. Tampoc ho és, al 
meu parer, la queixa si no ve acompanyada de propostes i actitud proactiva. Tenim 
reptes i urgències que cal entomar. Ens hi hem de posar, per més esgotats que esti-
guem, i malgrat l’escepticisme. Els metges i metgesses –els professionals de la salut, 
en general– no ens podem permetre no estar presents en aquests moments deciso-
ris en què es defineixen i es decideixen coses tan importants com la continuïtat o no 
dels fons estatals COVID-19, la incorporació de nous perfils professionals al sistema 
de salut de Catalunya, el desplegament de la salut mental, els nous models d’orga-
nització o la desburocratització del procés assistencial, sense que perdem de vista 
l’impacte que tots aquells esdeveniments, ara afegint-s’hi també la crisi energètica, 
tindran sobre molts sectors de la nostra societat. I, amb tot, hem de ser-hi. 

En aquesta edició de la revista trobareu algunes iniciatives engegades des del CoMB 
en els darrers mesos, sovint en col·laboració amb d’altres institucions i sempre ober-
tes a sumar-hi aportacions, crítiques i suports. Accions plantejades amb l’objectiu 
d’aportar idees i, sobretot, de contribuir a transformar tot allò que creiem que pot 
millorar en el nostre sistema de salut i, per tant, en l’assistència als pacients i en el 
nostre exercici professional. Enumero, per exemple, el document conjunt en què tots 
els col·legis professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya hem reclamat i argu-
mentat la necessitat de mantenir els fons estatals COVID-19, el nou Quadern de 
Bona Praxi sobre telemedicina, l’actualització del Codi de Deontologia del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el document de posició amb propostes 
molt concretes per desburocratitzar el sistema sanitari, etc.

Fem també un resum de l’acte que vam celebrar el passat 7 de març de memòria i 
reconeixement als professionals i al seu enorme esforç durant dos anys de pandèmia. 
Un acte que vam anomenar #Inoblidables i que va recollir l’esperit dels tradicionals 
Premis de l’Excel·lència del CoMB, la darrera edició dels quals havíem celebrat el no-
vembre de 2019. Podeu reviure tot l’acte i escoltar molts testimonis de companys i 
companyes a través de diferents vídeos breus al web del Col·legi. No us ho perdeu!

Finalment, us recordo que mantenim oberta la campanya #ElCoMBActuaUcraïna, 
en la qual aglutinem diferents accions, com la recollida de donacions, per contribuir 
a pal·liar els efectes de la crisi humanitària que deixa la guerra a Ucraïna. En trobareu 
més informació a la revista i al web. Des d’aquí, vull fer arribar tot el suport de la Jun-
ta i del Col·legi als nostres companys ucraïnesos i a les seves famílies i persones pro-
peres, així com als professionals sanitaris que continuen donant assistència en plena 
guerra a dins d’Ucraïna o a les fronteres. Tot el nostre escalf i reconeixement i tant de 
bo aquesta tragèdia s’aturi ben aviat! 

Malgrat l’esgotament, 
hem de ser-hi

Jaume Padrós Selma,
president del Col·legi de Metges  

de Barcelona

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.
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A mb el hashtag #DonesExper-
tes, el Col·legi de Metges de 
Barcelona en el Dia Internacio-

nal de les Dones,  el 8 de març, va voler 
reconèixer i donar les gràcies a totes les 
professionals que han ajudat a enten-
dre la pandèmia i els seus efectes amb 
les seves veus expertes. 

La imatge

El número 162 de la revista és un número diferent, és un número inoblidable. 
Recull l’acte de memòria i reconeixement a l’enorme esforç professional i per-
sonal que hem dut a terme els metges durant els dos anys que portem ja de 

pandèmia. Un acte emocionant i emotiu. I també recull altres aspectes molt im-
portants per al nostre futur: la reclamació del manteniment dels fons estatals  
COVID-19, la necessitat urgent de desburocratitzar el procés assistencial, idees del 
que caldria fer en l’àmbit de l’atenció primària, l’actualització del Codi de Deontolo-
gia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), l’activitat dels serveis 
assistencials del Programa de Protecció Social del CoMB o un nou Quadern de 
Bona Praxi relacionat amb la telemedicina. La pandèmia no ha acabat. Entrem en 
una nova etapa de la mateixa i l’hem d’afrontar amb les millors garanties possibles. 

Finalment, dir-vos també que, davant d’aquesta gran tragèdia que suposa la guer-
ra a Ucraïna, el CoMB i el CCMC han endegat tot un seguit d’accions per ajudar a 
pal·liar algunes de les necessitats derivades d’aquesta situació, alhora que con-
demnem fermament els atacs als professionals, establiments i transport sanitaris. 
En ple segle xxi, sembla tot un contrasentit parlar de guerra i de pandèmies. Tant 
de bo s’acabin aviat totes dues. 

Antoni Trilla,
vocal de la Junta de Govern del CoMB

Un número 
inoblidable

#DonesExpertes 
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COVID-19

Els col·legis de l’àmbit 
de la salut de Catalunya 
demanen que es 
mantinguin els fons 
estatals COVID-19

Els col·legis professionals de totes 
les professions sanitàries de Cata-
lunya van fer públic un comunicat, 

el passat febrer, dirigit a tots els grups 
polítics i agents socials, en què dema-
nen que es mantinguin els fons estatals 
COVID-19 i que deixin de considerar-se 
extraordinaris, atès que, per una banda, 
la pandèmia no s’ha acabat i, per l’altra, 
ha evidenciat la necessitat de canvis ur-
gents al sistema que caldrà finançar.

Van signar el comunicat juntament 
amb el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya, el Col·legi de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya, el Col·legi d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya, el Col·legi de 
Podòlegs de Catalunya, el Col·legi  

Comunicat complet:

Les corporacions recorden que la pandèmia  
i els seus efectes no han acabat i reclamen  
que es consolidin els recursos addicionals  
per poder reformar el sistema sanitari.

de Psicologia de Catalunya, el Col·legi 
de Treball Social de Catalunya, el Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics de  
Catalunya, el Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya i el 
Consell de Col·legis Veterinaris de Ca-
talunya. Els signants van reiterar el seu 
compromís amb el futur del sistema 
sanitari públic i els valors que el susten-
ten i es van posar a disposició de les ad-
ministracions.

Els col·legis de l’àmbit de la salut adver-
teixen que la pandèmia de COVID-19 
encara no ha acabat i que el sistema 
sanitari requereix reforços, tant pressu-
postaris com de recursos humans, per 
fer front a l’activitat habitual i per estar 
preparat per a noves onades o noves 
pandèmies.

També insisteixen que cal recuperar 
l’agenda d’actuacions recollides al do-
cument 30 mesures per enfortir el sis-
tema de salut (elaborat i lliurat al go-
vern l’estiu de 2020 per un comitè 
d’experts) alhora que es fa imprescindi-
ble i prioritari mantenir i consolidar la 
dotació de recursos econòmics addici-
onals per fer front a diversos reptes:

Recuperació de l’activitat assistencial, 
cal recuperar l’activitat assistencial no 
COVID-19, a més de dur a terme cam-
panyes de vacunacions, potenciar la sa-
lut mental i atendre les conseqüències i 
seqüeles de la COVID-19, entre altres 
prioritats.

Renovació estructural del sistema sa-
nitari, cal tenir en compte la necessitat 
d’incorporar-hi no sols més metges i in-
fermeres, sinó també nous perfils pro-
fessionals per enfortir àmbits especí-
fics com l’atenció primària, les 
urgències, la salut mental o la salut pú-
blica i per abordar la desburocratització 
de l’activitat dels professionals assis-
tencials, tot mantenint l’imprescindible 
equilibri territorial per assegurar l’equi-
tat per a tots els ciutadans.

Transformació organitzativa del siste-
ma sanitari i, especialment, de l’atenció 
primària. És necessari dotar-lo de més 
agilitat, en un procés liderat pels pro-
fessionals, els quals han de disposar 
d’eines de gestió més efectives i d’un 
sistema retributiu i d’unes condicions 
laborals i professionals més justes.

Tots aquests canvis i transformacions, 
també contemplats al Pla de Salut de 
Catalunya 2021-2025, s’han d’endegar 
de manera prioritària i urgent, liderats 
pels mateixos professionals, per tal de 
fer possible a mig i llarg termini el sos-
teniment del sistema sanitari i la seva 
qualitat. 
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E l temps que els professionals de-
diquen als pacients és un recurs 
molt preuat, però, a la pràctica, 

es veu minvat de manera molt impor-
tant pels procediments burocràtics. La 
pandèmia de la COVID-19 ha fet molt 
evident aquesta realitat. Un dels expo-
nents més clars n’ha estat la saturació 
viscuda a l’atenció primària a causa de 
l’allau de tràmits, especialment, els re-
lacionats amb la gestió de les incapaci-
tats laborals (IL). 

Però, més enllà dels efectes de la pan-
dèmia, hi ha altres factors que també 
han estat i són determinants per consi-
derar prioritària la necessitat de desbu-
rocratitzar el nostre sistema sanitari. Al-
guns dels més rellevants són la manca 
de professionals sanitaris, les dificultats 
per garantir un relleu generacional, la 
manca de consens per a la incorporació 
de nous perfils i definició de funcions i 
l’escassa autonomia dels professionals i 
dels equips. 

Desburocratitzar el procés 
assistencial: una necessitat urgent 

El Codi de Deontologia del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) 
recorda als professionals que han de pri-
oritzar l’activitat assistencial directa 
per davant d’un tràmit administratiu 
demorable. En aquesta línia, el CCMC ha 
fet públic el document de posició Des-
burocratitzar el procés assistencial. 
Una proposta per millorar el temps de-
dicat a l’assistència als pacients, en el 
qual insta el Govern de la Generalitat i la 
conselleria de Salut, d’una banda, a crear 
un grup de treball conjunt amb la mà-
xima immediatesa per a la modificació 
de les activitats burocràtiques que són 
de la seva competència i, de l’altra, a re-
clamar canvis en relació amb totes aque-
lles que depenen d’altres administraci-
ons, amb l’objectiu d’aplicar les millores 
que són imprescindibles. 

Abans d’entrar a fer propostes concre-
tes en els àmbits i procediments en els 
quals hi ha més marge per reduir o su-
primir la burocràcia, el document plan-
teja unes consideracions bàsiques: 

1.   El temps dedicat a activitats que no 
aporten valor compromet el temps 
de dedicació a l’activitat assistencial 
per a la millora de la salut de les per-
sones i de la comunitat, suposa un 
malbaratament de recursos públics i 
genera un clima que afecta l’autoes-
tima dels professionals. 

2.   Les activitats redundants, reiterati-
ves i que no aporten cap millora o 
valor ni al pacient ni al sistema hauri-
en de ser suprimides. 

3.   Les activitats burocràtiques que es po-
den fer amb recursos informàtics, sis-
temes de registre o amb la participa-
ció d’altres professionals s’haurien de 
resoldre fora dels circuits assistencials. 

4.   Les modificacions que es plantegin 
han de ser compatibles amb: 

— Els drets dels pacients a la infor-
mació i a la documentació sanitària i 
assistencial, en compliment de l’ac-
tual cartera de serveis. 

Document 
de posició:
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— La necessitat de modernitzar els 
procediments administratius supri-
mint els que no aporten valor i sim-
plificant al màxim la resta, aprofi-
tant la digitalització i la utilització 
dels actuals registres i sistemes d’in-
formació. 

— La incorporació de nous perfils 
professionals i noves professions. 

— La recomanació deontològica de 
prioritzar l’activitat clínica assisten-
cial que no pot ser demorada sobre 
altres actuacions de caire adminis-
tratiu. 

Les propostes de millora formulades al 
document se centren en aquelles acti-
vitats que actualment generen més ac-
tivitat burocràtica als centres sanitaris: 

▶ INCAPACITAT LABORAL (IL) 
Es proposa incorporar les declaraci-
ons responsables dels pacients/tre-
balladors per a baixes de curta dura-
da i reduir el nombre de comunicats 
obligatoris en el cas d’accidents i de 
malalties greus i/o de llarga durada, 
fent prevaldre el criteri del facultatiu 
a l’hora de valorar la continuïtat de la 
baixa per incapacitat o l’alta. 

▶  PRESCRIPCIÓ DE FÀRMACS I 
RECEPTES MÈDIQUES 
Els programaris de prescripció elec-
trònica han de mantenir la responsa-
bilitat del metge prescriptor al llarg 
de tot el període de vigència, tot faci-
litant les renovacions dels tracta-
ments. Actualment és habitual que 
el mateix sistema consideri aquesta 
renovació una tasca dels metges de 

família, encara que no siguin els pres-
criptors, però cal recordar que aques-
ta és una pràctica deontològicament 
reprovable. 

▶ INFORMES 
Cal definir amb més rigor i amb més 
detall quins informes formen part de 
la cartera de serveis del sistema sani-
tari públic i quins no. I, sobretot, cal di-
fondre i fer pública aquesta informació 
entre la ciutadania de manera ade-
quada i eficaç. Determinats tràmits 
administratius es podrien resoldre 
amb el suport i la participació d’ofi-
cines municipals o d’una altra admi-
nistració i, fins i tot, d’oficines de far-
màcia (per exemple, l’obtenció del QR 
que certifica la vacunació COVID-19). 

▶  CIRCUITS DINS DEL SISTEMA 
SANITARI (INTERCONSULTES, 
EXPLORACIONS  
COMPLEMENTÀRIES, ETC.) 
Les exploracions complementàries 
han de ser sol·licitades pel metge que 
les indica, sense que es requereixi la 
intervenció d’altres metges ni d’un 
procediment de validació. De la ma-
teixa manera, si un metge remet el 
pacient a un altre metge o si progra-
ma una revisió o seguiment, s’ha de 
responsabilitzar dels tràmits sense 
necessitat de transferir aquesta peti-
ció al metge de família. D’altra banda, 
a tots els nivells assistencials es duen 
a terme tasques molt repetitives i 
subjectes a protocols ben definits i 
coneguts que generen molta pressió 
assistencial i que podrien ser delega-
des a altres professionals sota super-
visió i responsabilitat del metge.

▶  REGISTRES I ACTIVITATS  
DE CONTROL 
Cal fer una revisió profunda dels pro-
cediments de gestió i de control de 
les actuacions sanitàries i dels siste-
mes de registre i de recollida d’infor-
mació per evitar-hi duplicitats i re-
dundàncies en les sol·licituds de 
dades. Molts procediments poden 
ser optimitzats, com les declaracions 
de malalties obligatòries, els formula-
ris de tot tipus que s’utilitzen per a 
l’activitat assistencial, per a les presta-
cions i per als procediments (mèdics 
o quirúrgics); per a les vacunacions 
escolars i per a les interrelacions entre 
professionals i institucions, etc. 

Resum de les conclusions: 
• És urgent trobar solucions que per-
metin alliberar temps dels professio-
nals clínics per tal de dedicar-lo de  
manera més eficient a tasques assis-
tencials. 

• Cal analitzar l’utilitzat de determina-
des tasques per tal de: suprimir aque-
lles que no siguin estrictament neces-
sàries; simplificar certs procediments 
(per exemple, amb millores tecnològi-
ques) i delegar tasques a altres perfils 
professionals. Existeixen nous perfils 
professionals (administratius sanitaris i 
assistents clínics, per exemple) que 
també han de formar part de la solució. 

• El context actual de manca de perso-
nal mèdic i d’infermeria exigeix imple-
mentar nous models d’atenció: desen-
volupant al màxim els rols professionals 
i incorporant noves professions al sis-
tema. 

• El Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC), conjuntament amb 
institucions sanitàries, ja ofereix actual-
ment un programa formatiu transver-
sal i  específic per a gestors de salut, 
administratius sanitaris o administra-
tius clínics. Aquesta formació permet 
que adquireixin noves habilitats i conei-
xements per assumir tasques més 
complexes. 
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 La qüestió

Després de l’experiència de les sis 
onades de pandèmia, què caldria 
fer de manera diferent per 
potenciar l’atenció primària?

Marta García Pastor, 
Metgessa de Família CAP Olesa 

de Montserrat

Juan Manuel Mendive, 
Metge de Família CAP La Mina, 

Sant Adrià de Besòs

Rocío Moreno Pineda,
Metgessa de Família, directora 

del Servei d’Atenció Primària del 
delta del Llobregat

Miriam Ceña Rodríguez-Roda, 
Metgessa de Família, directora EAP Sant 

Sadurní, Servei d’Atenció Primària Alt 
Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord

Cal una adequada dotació 
econòmica i de recursos hu-
mans estables, amb nous 
perfils professionals, per a 
una cartera de serveis cada 
cop més àmplia.
És necessari canviar el model 
d’atenció, amb una actitud 
proactiva i no reactiva, que 
controli la demanda espera-
ble. Minimitzar les visites per 
procés, atenció sincrònica 
que aporti valor, amb  coordi-
nació dels nivells assistenci-
als i recursos del territori. 
Desburocratitzar i flexibilitzar 
la gestió de les agendes, res-
pectant la longitudinalitat.
Iniciar  i donar continuïtat a 
projectes engrescadors i fa-
cilitar la captació de professi-
onals. Millorar els recursos 
tecnològics que afavoreixin 
la comunicació i obrin el 
camí a la telemonitorització 
dels pacients. 
Donar a l’atenció primària el 
valor que té. La feina menys 
visible és la més important 
perquè, sense ella, la resta 
del sistema trontollaria.

Després de dos anys de pan-
dèmia és el moment de po-
tenciar la primària tal com es 
mereix, no només amb pa-
raules, sinó millorant-ne el fi-
nançament. Cal disposar dels 
professionals necessaris. Ha 
augmentat la cronicitat i 
complexitat dels pacients, 
però no en la mateixa mesura 
el temps que els podem dedi-
car. Cal formar més metges i 
millorar les condicions labo-
rals, sobretot dels joves, amb 
contractes dignes. S’ha de 
donar temps als professionals 
per formar-se. Cal fer canvis 
organitzatius importants en 
el sistema i replantejar què 
estem fent a les nostres con-
sultes, com ho fem i què és el 
que realment hem de fer. La 
burocràcia ocupa molt bona 
part del nostre temps i això 
no ens permet dedicar el 
temps que exigeixen els nos-
tres pacients. Estem prepa-
rats i disposats per als nous 
reptes de futur, però amb els 
recursos necessaris, que ara 
ens manquen.

L’atenció primària (AP) és 
clau per a l’atenció al ciuta-
dà. S’ha demostrat per la ne-
cessitat de donar resposta, 
no només a les necessitats 
sanitàries, sinó  també a les 
administratives (baixes la-
borals, etc.). Per potenciar 
l’AP cal invertir més, sobre-
tot si ha de donar resposta 
als problemes de salut pú-
blica, com en la pandèmia. 
Seguim motivats per conti-
nuar donant tota l’atenció 
possible i necessària a la po-
blació, però calen molts més 
recursos i inversió. La pan-
dèmia ha fet veure algunes 
d’aquestes mancances, com 
la necessitat de suport psi-
cològic als pacients. Les ini-
ciatives en aquest sentit són 
benvingudes (també el su-
port nutricional), però s’hau-
rien d’enfortir molt més 
amb plans estratègics de 
cada territori. M’agradaria 
que els CAP fossin centres 
d’atenció primària i salut pú-
blica i comunitària amb una 
inversió adequada. 

Per potenciar l’atenció pri-
mària cal assegurar el finan-
çament adequat avui i en el 
futur. És obvi, però clau. Ens 
cal també una reorientació: 
potenciar de veritat el treball 
col·laboratiu i d’equip, incor-
porar nous rols, treballar te-
nint en compte el principi de 
subsidiarietat, garantir els 
vincles amb la comunitat, i 
potenciar el nostre enfoca-
ment comunitari i social. 
Hem incorporat nous rols i 
crec que ens en falten, al-
guns de sanitaris i d’altres 
d’àmbit no sanitari, que ens 
poden ajudar a desburocra-
titzar, a millorar processos i 
treballar per la qualitat i la 
seguretat de l’atenció. 
Cal que cada professional 
desenvolupi al màxim les se-
ves capacitats i competènci-
es, posant èmfasi en la pro-
activitat de la nostra tasca, i 
centrant-nos en les necessi-
tats de les persones i les co-
munitats de referència. És 
clau la sinergia amb els com-
panys de l’hospital.

Articles complets 
a: blogcomb.cat
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Defensa del professional
Tercera dosi de la 
vacuna per als metges 
en exercici en el sector 
privat

Salut del metge
Més de 1.900 
professionals atesos 
pel Servei de 
Telesuport Psicològic

L’ADMINISTRACIÓ DE 
VACUNES ARNm CONTRA 
LA COVID-19 EN MENORS 
DE 12 ANYS

El Grup Col·laboratiu Multidiscipli-
nari per al Seguiment Científic de 
la COVID-19 (GCMSC), impulsat 

per l’Institut de Salut Global de Barcelo-
na (ISGlobal) i el Col·legi de Metges de 
Barcelona (CoMB) va publicar a finals 
de gener el document d’anàlisi Risc de 
miocarditis i pericarditis en la infància i 
l’adolescència en el context de la vacu-
nació de la COVID-19 amb vacunes 
ARNm. El treball mostra els beneficis 
de les vacunes per prevenir la malaltia 
aguda, la persistent i les conseqüències 
més greus de la COVID-19 en pediatria.

El grup d’experts valora la baixa incidèn-
cia de miocarditis i/o pericarditis associ-
ada a les vacunacions en menors de 12 
anys (la incidència acumulada s’ha esti-
mat en un màxim de 5 casos/1.000.000 
nens vacunats), l’aparent baixa gravetat 
dels casos quan es donen, la dosi pro-
porcionalment inferior per a aquest 
grup d’edat (una tercera part de la qual 
s’administra en adolescents o adults) i el 
benefici de les vacunes per prevenir la 
malaltia aguda, la persistent i les conse-
qüències més greus de la COVID-19 en 
pediatria, com la síndrome inflamatòria 
multisistèmica.

Els informes del Grup Col·laboratiu 
del COMB i ISGlobal de seguiment 
de la COVID-19 (GCMSC)

El Col·legi de Metges de Barcelona 
va fer gestions i seguiment per fa-
cilitar l’administració de la tercera 

dosi de la vacuna contra la COVID-19 per 
als metges en exercici del sector privat. 
Es van fer gestions davant la Direcció 
General de Professionals de la Salut de 
la Conselleria de Salut i, des d’on van in-
formar que tots els professionals sanita-
ris que no havien rebut la tercera dosi de 
la vacuna rebrien un missatge SMS per 
programar la cita per rebre la dosi de re-
forç de la vacuna de la COVID-19.  

Des de l’inici de la pandèmia, el 
març de 2020, la Fundacio Gala-
tea ha atès més de 1.900 profes-

sionals de la salut a Catalunya a través 
del Servei de Telesuport Psicològic. Els 
casos més complexos s’han derivat a la 
Clínica Galatea, que ha incrementat en 
un 30 % la seva activitat.

La Unitat d’Acollida adreça el professio-
nal en situació de patiment emocional 
als diferents experts (psicòlegs i psico-
terapeutes) de la Fundació Galatea 
que, en el termini més breu possible, hi 
connecten a través de la plataforma 
d’atenció virtual (o per telèfon, si no fos 
possible l’accés). El servei és gratuït per 
als professionals de la salut i de l’àmbit 
social. 

Telèfon: 900 670 777 / 93 567 88 56 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h.  

Informes del GCMSC:
www.comb.cat

PREPARACIÓ  
I RESPOSTA DAVANT LA 
VARIANT ÒMICRON
El GCMSC va subscriure les recomana-
cions del Comitè Científic Assessor de 
la COVID-19 recollides al document 
"Preparació i resposta davant la variant 
òmicron del coronavirus SARS-CoV-2 a 
Catalunya".

En el document es van especificar els 
següents missatges:

• La variant òmicron és molt més con-
tagiosa que la variant delta.

• Previsió que el creixement ràpid 
d’òmicron col·lapsaria els serveis assis-
tencials a principis de gener de 2022.

• Catalunya estava, a finals de desem-
bre, en una situació molt preocupant i 
d’emergència sanitària que requeria 
mesures addicionals d’aplicació imme-
diata per alentir la velocitat de propa-
gació d’òmicron i reduir l’impacte 
quant al nombre de consultes, ingres-
sos hospitalaris i morts per COVID-19.

• L’aplicació complementària de les 
mesures recomanades podria ajudar 
a reduir 10 vegades el potencial im-
pacte d’òmicron a la població de Ca-
talunya. 
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El Col·legi de Metges de Barcelona 
va organitzar el dia 7 de març l’ac-
te #Inoblidables, un reconeixe-

ment a l’enorme esforç professional i 
personal que han portat a terme els 
metges durant els dos anys de pandè-
mia de COVID-19, així com un record i 
homenatge als professionals que ens 
han deixat a causa de la malaltia. 
Aquest acte de memòria col·lectiva, 
que va aplegar uns quatre-cents assis-
tents, va tenir lloc a l’Auditori Axa de 
Barcelona i es va poder seguir també 
per streaming al web col·legial. 

#Inoblidables:  
acte de memòria  
i reconeixement  
als professionals 
davant la pandèmia 
COVID-19

L’esdeveniment va estar dividit en di-
verses seccions que combinaven entre-
vistes presencials i testimonis en vídeo 
de professionals que van explicar vi-
vències en primera persona i reflexions 
sobre la pandèmia i els seus efectes, 
amb intervals musicals en directe. 
D’aquesta manera, es van succeir cinc 
grans blocs on es van recorrer diversos 
moments de la pandèmia: l’esclat inici-
al i les primeres mesures de contenció 
de la COVID-19 als països veïns; la pri-
mera onada i els moments de por, in-
certesa i desbordament; l’esforç i la so-

lidaritat mostrats pels professionals i 
per la societat civil (per exemple, durant 
la campanya #ElCoMBActua); l’espe-
rança que va suposar l’arribada de les 
vacunes, i els aprenentatges i les ne-
cessàries propostes de futur per enfor-
tir el sistema sanitari després de la pan-
dèmia.

La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bis-
be (4), va presentar l’acte d’homenatge 
amb un discurs on va explicar que l’ob-
jectiu de l’acte #Inoblidables era “posar 
en valor l’esforç, la implicació, el profes-
sionalisme i l’excel·lència de tot el col-
lectiu mèdic davant d’una situació de 
crisi sanitària”. Bisbe va evocar l’esperit i 
els valors dels Premis a l’Excel·lència 
Professional i va agrair a tots els metges 
i metgesses el seu “sacrifici, esforç, 
compromís amb els pacients i la socie-
tat, per la dedicació més enllà del que 
és exigible i per l’excel·lència en la major 
crisi sanitària de les darreres dècades”.

Les entrevistes als metges presents a 
l’Auditori Axa van mostrar de manera 
emotiva el testimoni de professionals 
durant diversos moments de la pandè-
mia. Sobre les dificultats viscudes els 
primers mesos, van parlar el cap de la 

1
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Secció de Malalties Infeccioses i coordi-
nador d’hospitalització COVID-19 del 
Parc de Salut Mar i membre de la Junta 
de Govern del CoMB, Robert Güerri; la 
cap clínic de la Unitat de Cures Intensi-
ves i presidenta del Comitè d’Ètica As-
sistencial de l’Hospital Fundació Althaia 
de Manresa, Olga Rubio, i la metgessa 
de família al CAP Maragall de Barcelona, 
Esperanza Martín (2). 

Una segona ronda d’entrevistes per 
parlar sobre els moments més relle-
vants de l’onada de solidaritat que va 
desfermar la pandèmia va portar a l’es-
cenari el director de l’EAP Sardenya, 
coordinador de la campanya #ElCoM-
BActua i vicepresident del CoMB, Jau-
me Sellarès; la coordinadora de l’àrea 
d’hospitalització de psicogeriatria de 
l’Hospital Mare de Déu de la Mercè i 
membre de la Junta de Govern del 
CoMB, Anna Olivé, i el resident de me-
dicina familiar i comunitària a la Unitat 

docent MFiC Catalunya Central, Jordi 
Brescó (3). 

Va cloure l’acte el president del CoMB, 
Jaume Padrós (1). “Els metges hem re-
fermat els vincles amb la societat i  hem 
renovat el nostre compromís”, va afir-
mar Padrós, i tot seguit va demanar 
“enfortir amb determinació el sistema 
sanitari, per tal que protegeixi els ciuta-
dans, especialment els més vulnera-
bles, que sigui sostenible, que generi 
coneixement, que contribueixi a l’eco-
nomia, que tingui valors i ètica, i que 
sigui la millor garantia per al progrés de 
la societat”. Tant el president com la vi-
cepresidenta del CoMB van tenir un re-
cord per a la guerra a Ucraïna, i van 
mostrar la seva solidaritat amb el poble 
ucraïnès i el rebuig a la invasió. 

Durant l’esdeveniment, es va presentar 
un vídeo que mostra el procés creatiu 
d’una peça artística, obra de l’artista  

Joan-Pere Viladecans (5), que s’instal-
larà properament al Col·legi de Metges 
de Barcelona en memòria i com a ho-
menatge a l’esforç col·lectiu dels pro-
fessionals i, en especial, als metges i 
metgesses morts per la COVID-19.

L’acte va estar conduït pel periodista 
Antoni Bassas i va comptar amb les ac-
tuacions de l’actriu Sílvia Bel amb el 
cantaor Juan Manuel Galeas i el guitar-
rista José Santiago; la cantant Judit 
Ned dermann i el grup Quartet Mèlt. Hi 
van assistir personalitats com la presi-
denta del Parlament de Catalunya, Lau-
ra Borràs, qui va fer un breu discurs de 
cloenda; el conseller de Salut, Josep Ma-
ria Argimon; el diputat del Parlament  i 
exministre de Sanitat, Salvador Illa; els 
expresidents del Govern de la Generali-
tat Quim Torra, Artur Mas i José Monti-
lla, i els exconsellers de Salut, Alba Ver-
gés i Boi Ruiz, entre d’altres. 

4 5

2 3

Vídeo de l’acte complet:
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1. L’ESCLAT DE LA PANDÈMIA

Antoni Trilla
Medicina Preventiva i Salut 
Pública, Hospital Clínic

Mireia Puig
Medicina Interna-Urgències, 
Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau

Toni Marin
Pneumologia, Hospital Germans 
Trias i Pujol

Dolors Quera
Geriatria, Hospital Sociosanitari 
Mutuam Güell 

Marta Vidal
Medicina Interna,  
Hospital de Martorell

Daniel Paredes
MFiC, CAP Santpedor

“He vivido en ambos lados: como médico y como paciente. He sido  
el médico de la consulta, de las guardias, de las residencias… pero 
también me tocó y estuve ingresado en la UCI. Sé lo que es ayudar  
y que te ayuden. Sé lo que es dar la mano a un paciente que se 
encuentra solo y sé lo que es sentirse solo y lejos de los tuyos. La 
pandemia nos ha ayudado a trabajar en equipo, ha afianzado 
nuestros conocimientos y ha reforzado nuestra vocación.”

“Llevar-me al matí i pensar que el que estem vivint no és una pel·lícula de por, que és veritat. 
Aïllament físic i mental per por de contagiar els familiars i perquè costava molt que el nostre entorn 
entengués el que els professionals estàvem vivint i sentint. Solidaritat, treball en equip, aprenentatge, 
compartir… La soledat dels nostres pacients i de les famílies ens destrossava per dins. Alhora, mentre 
el món s’havia aturat, ens sentíem molt útils.”

Tots els vídeos 
de l’acte:

#INOBLIDABLES 
La veu dels professionals.
Testimonis recollits amb vídeos

Olivia García
Medicina d’Emergències, Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM)
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3. SOLIDARITAT DE PROFESSIONALS I CIUTADANS

Vanessa Díaz
R2 MFiC, CAP Sant Pere de Ribes  
– ABS Garraf Rural

Carme Espel
MFiC, Jubilada, Voluntària al SEM 
durant la pandèmia

Oriol Mirallas
R4 Oncologia Mèdica, Hospital 
Vall d’Hebron

Anna Albó
MFiC, Fundació Hospital de la 
Santa Creu de Vic

Josep Sabata
MFiC, CAP Sant Sadurní d’Anoia

Beatriu Bilbeny
MFiC, CAP Drassanes

Núria Torres
Medicina General i Gestió 
Sanitària, 061 Salut Respon

“A l’inici de la pandèmia, tot just havia fet l’examen MIR. Tot i així, havia d’ajudar i aportar el meu gra 
de sorra i em van agafar en un centre sociosanitari. Ara, faig la vista enrere com a resident i veig que 
aquella experiència m’ha aportat molt a l’hora de tractar els pacients, d’informar els familiars, de 
treballar en equip… Va ser una experiència dura, però, alhora, enriquidora.”

Sonia Martínez
MFiC, Servei d’Atenció Primària 
Delta del Llobregat 

Gustavo Tolchinsky
Medicina Interna, Hospital 
Municipal de Badalona

David Noguera
Expresident de Metges Sense 
Fronteres

“Recordo els primers dies de la 
pandèmia, quan en moments 
molt complicats ens reuníem 
amb els responsables del 
CatSalut, l’Ajuntament, els 
grans hospitals i els bombers 
per preparar les ampliacions 
d’hospitals… Hi havia molta 
preocupació per la manca de 
personal, però jo els vaig 
assegurar que els professio-
nals els sorprendrien i que 
veurien com la gent de la 
professió feia una passa 
endavant per assumir l’embat 
amb compromís, vocació i 
dedicació.”

“La pandèmia ha estat 
l’experiència professional més 
impactant de tota la meva 
carrera. Els dubtes, la por, la 
informació canviant, el fet de 
no saber en què treballes… 
Aquest era el nostre dia a dia. 
Se’ns van col·lapsar les línies, 
vam multiplicar per quatre 
l’activitat, érem conscients que 
no podíem atendre tots els 
ciutadans i això generava 
angoixa. Un treball en equip 
maratonià, amb un esforç 
sobrehumà, va fer que, en 
menys de dues setmanes, 
estiguéssim donant l’atenció 
que volíem donar.”

2. LES PRIMERES ONADES

Ricard Ferrer 
Medicina Intensiva, Hospital Vall 
d’Hebron

Sandra Beltran
Anestesiologia, Parc de Salut Mar

Montse Garcia
Medicina Interna, Hospital 
General de Catalunya

Elisa Llurba
Ginecologia, Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

“En una setmana, la unitat de crítics quirúrgics era plena de pacients COVID-19. Recordo un company de 60 
anys intubant malalts, fent torns de 12 hores, prioritzant absolutament la salut dels pacients per sobre de la 
seva pròpia. Però el més dur era quan un pacient que havíem d’intubar trucava per videoconferència a la 
seva família per acomiadar-se’n i tots sabíem que aquella podia ser la darrera vegada que es veiessin.”
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Anna Escalé
MFiC, CAP Navàs 

Magda Campins
Medicina Preventiva i Salut 
Pública, Hospital Vall d’Hebron

Pepe Serrano
Pediatria, Equip d’Atenció 
Pediàtrica Territorial Garraf

4. L’ARRIBADA DE LES VACUNES

5. EL FUTUR

Silvia de San José
Epidemiologia, ISGlobal

Ramon Boixeda
Medicina Interna, Hospital de 
Mataró

Alba Martínez
MFiC, CAP La Llagosta

Rafael Padrós
Medicina del Treball, Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau

Sònia Miravet
MFiC, CAP Martorell

Beatriz Mothe
Medicina Interna, Institut de 
Recerca de la SIDA IRSICAIXA

Berta Areny
R3 Geriatria, Parc de Salut Mar

Joan Miquel Nolla
Reumatologia, Hospital de 
Bellvitge i UB Campus Bellvitge

Rosa Calvo
Psiquiatria, Hospital Clínic

Ferran Fillat
Traumatologia, Hospital Parc 
Taulí i Hospital Clínic

Antoni Ramos
Psiquiatria, Hospital Vall 
d’Hebron

“Amb les vacunes, la malaltia s’expressava de manera més 
lleu i el perfil dels pacients va canviar pel que fa a l’edat i 
factors de risc. Però les vacunes també han estat molt 
importants per la seguretat que han donat als professio-
nals sanitaris. A l’hora de fer l’atenció, ens han donat una 
confiança que no vam tenir en la primera onada.”

“Una de les poques coses bones que ens ha deixat la pandèmia és l’apropament de la recerca a la societat. Hem 
tingut vacunes i tractaments en temps rècord. Queden encara moltes preguntes per respondre per tal de 
disposar de millors eines per tractar els pacients. Però, a casa nostra, hi ha molt de talent i necessitem molts 
recursos per tirar-ho endavant.”

“La pandèmia ha posat de 
manifest la importància del 
treball en equip i d’una bona 
gestió emocional. Per tant, 
hem d’encarar el futur en 
aquesta direcció: enfortint les 
nostres relacions socials i 
afavorint l’autonomia dels 
professionals.”

“El pla de vacunació va comportar un enorme repte organitzatiu per als centres 
d’atenció primària i un gran esforç per als professionals. Amb pocs recursos i 
personal, vam haver d’adaptar el model d’atenció per poder dur a terme la 
vacunació massiva, liderada, bàsicament, per infermeria; l’atenció a la resta de 
patologies, la detecció i cribratge de pacients amb sospita de COVID-19, el 
rastreig de contactes i la cura de pacients crònics i domiciliaris.”

16     
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ElCoMBActua
Més informació:

El president i el vicepresident de la Junta del CoMB, Jaume Padrós i Jaume Sellarès, i Magda 
Campins, de la Comissió  de Deontologia, van rebre el cònsol d’Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov. 
La trobada va servir per identificar les necessitats sanitàries de les persones refugiades que ja estan 
arribant a Catalunya i també per canalitzar ajudes a centres sanitaris ucraïnesos.

Campanya de suport 
a les necessitats derivades 
de la guerra a Ucraïna

D avant dels terribles efectes que 
la guerra a Ucraïna està tenint 
sobre la població, sobretot dins 

del país, però també sobre les persones 
refugiades que es troben als punts 
fronterers o les que ja s’han desplaçat 
cap a d’altres destinacions europees, 
entre les quals Catalunya, el Col·legi de 
Metges de Barcelona (CoMB), en col·la-
boració amb la Fundació Àngel Soler 
Daniel (FASD), ha engegat diverses ac-
cions per tal de fer front a aquesta crisi 
humanitària, així com per donar suport 
als professionals sanitaris.

CAMPANYA DE RECOLLIDA 
DE FONS
El CoMB, en col·laboració amb la FASD, 
ha posat en marxa una campanya de 
recollida de donacions, oberta a tota la 
població (tant persones físiques, com 
entitats i empreses), que es destinaran 
a fer aportacions directes a organitzaci-
ons de trajectòria reconeguda en l’àm-
bit sanitari i humanitari i acreditades 
per actuar sobre el terreny.

Una de les necessitats més urgents que 
hi ha als centres sanitaris d’Ucraïna i 
també als punts d’atenció a persones 
refugiades a les fronteres és la disponi-
bilitat de certs medicaments. La dona-
ció de medicaments ha de complir uns 
requisits molt estrictes (quant a quali-
tat, identificació, etc.) i ha d’ajustar-se a 
les necessitats concretes de la població 
receptora. En aquest sentit, el CoMB en 
col·laboració amb la FASD ha fet una 
primera donació de 10.000 € a Farma-
mundi, entitat acreditada per recollir i 
distribuir els medicaments adequats.

En funció de l’evolució d’aquesta crisi, 
el CoMB i la FASD avaluaran noves ne-
cessitats, incloses també les de les per-
sones refugiades que vagin arribant a 
Catalunya, i possibles iniciatives a les 
quals destinar fons recaptats. En aquest 
sentit, les dues institucions compten 
amb l’experiència de la campanya #El-
CoMBActua, engegada el març de 2020 
arran de la pandèmia de COVID-19, que 
va portar material sanitari a un miler de 
centres de Catalunya.

Les donacions a #ElCoMBActuaUcraïna 
es poden fer al següent compte bancari:

ES73 0182 4383 9702 0197 9905

SUPORT ALS METGES 
COL·LEGIATS UCRAÏNESOS
El CoMB ha ofert als metges ucraïne-
sos col·legiats i als seus familiars su-
port específic i recursos adequats per 
a aquestes circumstàncies excepcio-
nals a través del seu Programa de Pro-
tecció Social (PPS). Els metges poden 
contactar amb el PPS a través del telè-
fon 93 567 88 94 o del correu electrò-
nic protecció-social@comb.cat. 

També ha habilitat una via directa de 
comunicació amb els companys ucraï-
nesos per tal que puguin fer arribar al 
CoMB informació de primera mà que 
els arriba dels metges que es troben a 
Ucraïna, o bé sobre necessitats con-
cretes de les persones refugiades que 
arriben a Catalunya.

METGES VOLUNTARIS PER 
COL·LABORAR DES DE 
CATALUNYA
El CoMB està coordinant un registre 
de col·legiats que s’adrecen a la corpo-
ració per oferir-se com a voluntaris per 
col·laborar en necessitats concretes 
que es puguin anar presentant, per 
exemple, relacionades amb l’atenció a 
persones refugiades. Fins al moment 
el CoMB ha facilitat la col·laboració de 
metges voluntaris al dispositiu d’acolli-
da ubicat a Fira de Barcelona. Els met-
ges interessats poden adreçar-se a 
ucraina@comb.cat. 
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Sisena onada de COVID-19
A partir de desembre i, especialment, 
durant el mes de gener, va tenir lloc 
l’anomenada sisena onada de coronavi-
rus. Les xifres rècord de contagis, mai 
assolides abans i degudes a l’extensió 
de la variant òmicron, van portar l’aten-
ció primària a una situació de desbor- 
dament, tot i que els alts índexs de va-
cunació van impedir una afectació molt 
més gran en l’àmbit hospitalari. 

Durant aquest període, diverses veus 
del Col·legi de Metges de Barcelona 
van continuar posant èmfasi en la im-
portància de la vacunació per evitar els 
casos greus de la malaltia, van dema-
nar la ràpida implementació de la ter-
cera dosi per als professionals de la sa-
lut i van exigir mesures de suport per 
evitar una afectació greu del sistema 
sanitari, especialment poder alleugerir 
el sistema de tramitació de les baixes 
laborals i abaratir el preu dels tests 
d’antígens. També es va demanar im-
plementar les mesures proposades 
pels professionals del sector per enfor-
tir el sistema de Salut a Catalunya. Por-
taveus com el president del CoMB, Jau-
me Padrós; el vicepresident, Jaume 

Sellarès; la vicesecretària, Sònia Mira-
vet, i els vocals, Antoni Trilla, Robert 
Güerri i Mireia Puig, van fer declaraci-
ons a diversos mitjans de comunicació.

Comunicat fons COVID-19
Els col·legis professionals de l’àmbit de 
la salut a Catalunya van emetre al fe-
brer un comunicat en el qual reclamen 
la necessitat de mantenir i consolidar 
els fons estatals COVID-19. El comuni-
cat estava signat pel Col·legi de Dietis-
tes–Nutricionistes de Catalunya, el Col-
legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el 
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya, el Col·legi de Podòlegs de 
Catalunya, el Col·legi de Psicologia de 
Catalunya, el Col·legi de Treball Social 
de Catalunya, el Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya, el Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya, el Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya i el Consell de Col-
legis Veterinaris de Catalunya. 

Estratègia de vacunació
Al gener, el Grup Col·laboratiu Multidis-
ciplinari per al Seguiment Científic de 
la COVID-19 (GCMSC) va emetre un nou 
document, que en aquesta ocasió reco-

manava l’administració de vacunes 
ARNm per a la COVID-19 en menors de 
12 anys i en confirmava la seguretat en 
aquest grup d’edat. 

La salut dels professionals
Al desembre, el Departament de Salut i 
la Fundació Galatea van signar un con-
veni per donar continuïtat al programa 
de suport emocional als professionals 
de l’àmbit de la salut. Paral·lelament, 
cinc facultats de medicina catalanes 
van iniciar un programa pilot, en col·la-
boració amb la Fundació, per detectar a 
les seves aules problemes de salut men-
tal. D’altra banda, diversos mitjans de 
comunicació han incidit en el desgast 
laboral i personal que ha suposat la pan-
dèmia en els professionals, especial-
ment pel que fa a la seva salut mental i 
emocional. Aquestes informacions so-
vint incloïen declaracions del director de 
la Fundació Galatea, Antoni Calvo.  

Demografia mèdica
El president del CoMB, Jaume Padrós, i 
el director general corporatiu, Marc So-
ler, van fer declaracions al desembre, 
gener i febrer sobre els reptes de futur 
que presenta la demografia de la pro-

1 de febrer, Directe! Catalunya de 8TV.21 de gener, Tot es mou de TV3. 2 de febrer, Planta baixa de TV3.

3 de març, Diario Médico.20 de desembre, L’informatiu de TV1.18 de novembre, Café d’idees de TV2.
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fessió mèdica a Catalunya, que estarà 
marcada per una propera allau de jubi-
lacions de les cohorts d’edat més nom-
broses.

Assegurança Lliure
El president del CoMB, Jaume Padrós, 
el vicepresident, Jaume Sellarès, i el di-
rector general corporatiu, Marc Soler, 
van fer declaracions a l’octubre i al fe-
brer sobre el procés de concentració 
empresarial del sector de l’assegurança 
lliure i el creixement en la contractació 
d’assegurances de la salut, coincidint 
amb l’elevada pressió en el sistema sa-
nitari públic provocada per la pandè-
mia de COVID-19.  

Nou Codi de Deontologia
El 5 de febrer va entrar en vigor el nou 
Codi de Deontologia del Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya (CCMC), des-
prés d’un procés participatiu obert a tots 
els col·legiats i col·legiades de Catalunya. 

MIR
El Col·legi de Metges va lamentar al ge-
ner la manca d’alternatives per als aspi-
rants a l’examen MIR que eren positius 

per COVID-19, fet que els deixava sense 
poder accedir a la prova oficial. La vice-
presidenta del CoMB, Elvira Bisbe, va 
fer declaracions a aquest respecte a di-
versos mitjans de comunicació. 

Telemedicina
El Col·legi va editar al gener un nou títol 
de la col·lecció Quaderns de la Bona 
Praxi, aquest cop dedicat a la telemedi-
cina, amb l’objectiu d’orientar els pro-
fessionals i les organitzacions a l’hora 
d’incorporar aquesta modalitat d’aten-
ció de manera adequada i segura en la 
pràctica assistencial.

Juntes Comarcals 
Diversos actes de les Juntes Comarcals 
del Col·legi de Metges han aparegut a 
mitjans de comunicació d’àmbit local i 
comarcal, com ara el debat sobre la 
nova llei de l’eutanàsia i la celebració de 
la Vigília de Sant Lluc a Manresa; la cele-
bració de la festivitat de sant Cosme i 
sant Damià a Vic; el lliurament del premi 
Dr. Joan Costa Roma a Terrassa; l’Acte 
de la professió Mèdica de l’Alt Penedès a 
Vilafranca; la quarta edició de Ciència 
per Nadal a Sabadell i els Premis Sanitat 
Baix Llobregat a Sant Boi de Llobregat. 

Totes aquestes informacions han aparegut 
a diferents espais de TV (TV3, TVE1, La 2, La 
Sexta, Cuatro, Telecinco, Antena 3, Betevé, 
8TV i La Xarxa); de ràdios (Catalunya Ràdio, 
RAC1, Cadena SER, RNE, Ràdio 4, Onda 
Cero, La Xarxa Ràdio i COPE Catalunya i 
Andorra); d’agències (EFE, Europa Press i 
Agència Catalana de Notícies) de diaris (La 
Vanguardia, Ara, El Periódico de Catalunya, 
El Punt Avui, El País, ABC, El Mundo, 20 
minutos i La Razón)de publicacions 
sanitàries (DiarioMédico.com, 
RedacciónMédica.com, ConSalud.es, 
Eldiaridelasanitat.cat, GacetaMédica.com, 
ActaSanitaria.com, ISanidad.com,  
Jano.es, ElMédicoInteractivo.com, 
IMMédicoHospitalario.es i 
MédicosyPacientes.com) de mitjans digitals 
(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 de publicacions d’ambit 
comarcal i local (Regió 7, El 9 Nou, Diari de 
Terrassa, InfoAnoia.cat, VeuAnoia.cat, 
ManresaDiari.cat, El Cargol, RTVV Vilafranca 
i NacióBerguedà.cat) entre d’altres.   

24 de febrer, La Vanguardia.11 de febrer, Vilaweb.
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Entra en vigor l’actualització 
del Codi de Deontologia  
del CCMC  
PRINCIPALS CANVIS 
INCORPORATS AL NOU 
TEXT DEL CODI 
DEONTOLOGIA

Després d’un intens i productiu 
procés participatiu obert a tots 
els col·legiats de Catalunya, l’actu-

alització del Codi de Deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalu-
nya (CCMC) ja ha passat tots els tràmits 
preceptius per a la seva entrada en vigor.  
La resolució publicada el 4 de gener al 
DOGC pel Departament de Justícia va 
confirmar l’adequació del nou text a la 
legislació vigent i la inscripció del Codi al 
Registre de col·legis professionals de la 
Generalitat de Catalunya. El 5 de febrer 
de 2022 va entrar en vigor el Codi de De-
ontologia del CCMC actualitzat.

El procés d’actualització del Codi de 
Deontologia del CCMC va arrencar 
coincidint amb la celebració del 3r Con-
grés de la Professió Mèdica de Catalu-
nya (Girona, novembre de 2016), amb 
l’objectiu de reforçar-lo com un codi de 
principis i, alhora, d’adaptar-lo millor als 
reptes i paradigmes actuals de la pro-
fessió. Tots els canvis incorporats ema-
nen, doncs, de la voluntat i del consens 
dels professionals.

Des del 5 de febrer de 2022 els metges 
han d’observar i complir les normes del 
nou text del Codi de Deontologia resul-
tant del procés de modificació i actua-
lització.

Del total de 123 normes que contenia 
el text del Codi de Deontologia vigent 
fins al 4 de febrer, se n’han suprimit 27, 
se n’han incorporat 19 de noves i se 
n’han modificat 54. 

Entre els àmbits en els quals s’hi han in-
troduït canvis o que suposen novetats, 
hi destaquen:

• L’ús de la telemedicina

L’ús de la telemedicina no és una qües-
tió de nova regulació. El Codi de Deon-
tologia de 2004 ja en preveia l’ús. Per 
adaptar-se a la situació actual, al nou 
Codi s’ha revisat la regulació de l’ús de 

la telemedicina, tot determinant el seu 
marc a les normes 21 a 24, en les quals 
es remarca que les tecnologies de la in-
formació i la comunicació poden ser 
molt útils per reforçar i dinamitzar la 
relació metge-pacient quan s’empren 
adequadament, amb garantia de con-
fidencialitat i d’acord amb els mateixos 
pacients.



En el cas de les xarxes socials, és impor-
tant ésser conscients del ressò públic 
que poden tenir les informacions que 
s’hi publiquen, i evitar, per tant, missat-
ges que puguin vulnerar la confidenci-
alitat de les persones ateses o menyste-
nir la confiança social en la professió o 
en les institucions sanitàries.

• L’assistència en el final de vida

En l’atenció al final de la vida, es posa en 
èmfasi el fet que entre els objectius fo-
namentals del metge no està tan sols 
promoure, restaurar o mantenir la salut, 
sinó que també és una finalitat primor-
dial vetllar per una mort en pau.

En relació amb el procés de final de 
vida, es mantenen els principis que ja 
contenia el Codi vigent fins al 4 de fe-
brer de 2022, si bé en la nova regulació 
es posa èmfasi en el respecte a la volun-
tat del pacient, manifestada personal-
ment o continguda al document de vo-
luntats anticipades, i s’introdueix també 
a tenir en compte les indicacions que 
constin al pla anticipat de cures o ano-
tacions anàlogues contingudes a la his-
tòria clínica del pacient. 

D’altra banda, es posa de manifest que 
l’objectiu de l’atenció a les persones es 
procurar que tinguin la màxima quali-
tat de vida possible respectant els seus 
valors i preferències.

• La relació dels metges amb els mit-
jans de comunicació i el compromís 
dels col·legis per combatre la desin-
formació

El compromís de promoure el dret a la 
protecció de la salut i de vetllar per una 
informació veraç i contrastada sobre 
qüestions relacionades amb la salut de 

la població té el seu reflex en la nova 
norma 130, que determina amb més 
precisió una obligació ja existent, però 
que ara es recull de manera més espe-
cífica, imposant als metges l’obligació 
que la informació sobre activitats pro-
fessionals o de caire sanitari i científic 
―més enllà de la divulgació científica, 
que també haurà de complir aquests 
principis―, sigui curosa quan afecti la 
població de manera generalitzada, a 
més de veraç, entenedora i basada en 
fonts objectivables, fiables, identifica-
bles i susceptibles de ser contrastades.

• La responsabilitat de ser proactius 
en la protecció de la salut global i en la 
lluita contra l’emergència climàtica i 
ecològica i el seu impacte en la salut.

La salut s’ha d’entendre no només com 
l’absència de malaltia. El compromís de 
la professió mèdica és també amb la 
prevenció, defensa i promoció de la sa-
lut, tot incloent aquelles condicions es-
tructurals que en poden produir una 
pèrdua. La norma 3 del nou Codi posa 
èmfasi en la salut global i en la lluita 
contra el canvi climàtic, en tant que són 
qüestions que s’han d’entendre també 
com a tasca dels metges, en el marc de 
la defensa de la salut global.

• L’ús de teràpies complementàries

A les normes 59 i 60 s’ha reforçat el 
compromís de la professió amb la qua-
litat en l’atenció dels pacients, vetllant 
sempre per oferir opcions avalades pel 
mètode científic o d’una eficàcia ac-
ceptada per la comunitat científica, en 
sentit ampli.

Es remarca l’obligació per part del met-
ge que, en el cas que el procediment o 
tractament no compleixi el requisit de 

reconeixement científic fonamentat, la 
teràpia només es podrà oferir com a 
complementària, mai com a alternativa 
ni substitutòria, sempre que no suposi 
un risc afegit o un obstacle a la teràpia 
principal, i deixant molt clara al pacient 
la necessitat de continuar el tractament 
principal.

• Metges cooperants

S’ha modificat la norma 52 del Codi an-
terior, que en el text refós passa a ser la 
norma 64 i que està adreçada principal-
ment als metges cooperants i a situaci-
ons de greus emergències, tot posant 
èmfasi en el fet que l’actuació del met-
ge es podrà ajustar als mitjans de què 
disposa, distribuint-los de la manera 
més proporcional possible.

• Responsabilitats directives

La norma 98 fa referència a l’obligació 
dels metges amb responsabilitats di-
rectives o de gestió de vetllar per les 
condicions de treball adequades i per 
l’existència dels recursos necessaris per 
tal de fer possible una assistència cor-
recta i el compliment del Codi de Deon-
tologia per part dels professionals de la 
institució.

• El metge de referència

És habitual que, a les institucions, dife-
rents professionals participin en l’assis-
tència a un malalt, en funció de les dife-
rents necessitats i de la complexitat del 
cas. A la norma 99, es reforça la figura 
del metge de referència, com aquell 
que té al seu càrrec coordinar l’assistèn-
cia del pacient i ser el seu principal in-
terlocutor en tot allò que correspongui 
a la seva atenció i informació sobre el 
procés assistencial. 
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Taula rodona

El Codi de Deontologia del 
CCMC en el dia a dia del metge

La recent entrada en vigor de l’actu-
alització del Codi de Deontologia 
del Consell de Col·legis de Metges 

de Catalunya (CCMC) és el motiu que 
dona peu a aquest debat al voltant de la 
importància que aquest conjunt de 
normes i valors té, a la pràctica, en 
l’exercici quotidià de la medicina. El fins 
fa poc president de la Comissió de De-
ontologia del CoMB, Josep Terés, mo-
dera aquesta conversa, en què partici-
pen Montserrat Esquerda, pediatra de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, 
presidenta de la Comissió de Deontolo-
gia del CCMC i directora de l’Institut 
Borja de Bioètica; i Beatriu Bilbeny, 
metgessa de família del CAP Drassanes 
de l’EAP Raval Sud de Barcelona, tutora 
de residents i membre de la Junta del 
CoMB i del grup de comunicació de sa-
lut de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (Camfic).

JOSEP TERÉS – El procés de redacció 
d’aquesta actualització del Codi de 
Deontologia ha estat realment com-
plicat, donat que han coincidit dife-
rents circumstàncies que l’han endar-

Vídeo complet:

rerit, principalment la pandèmia de 
COVID-19. El primer pas es va fer el 
novembre de 2016, al Congrés de la 
Professió Mèdica de Catalunya, cele-
brat a Girona, treballant sobre un pro-
jecte que ja s’havia començat amb ex-
perts dels quatre col·legis catalans. A 
partir d’aquí, el CCMC va nomenar una 
comissió redactora que va analitzar 
les més de 250 al·legacions presenta-
des al primer tràmit d’informació pú-
blica, les quals es van debatre i con-
testar una per una. Amb les novetats 
incorporades al text, es va obrir un se-
gon tràmit d’informació pública, que 
va donar lloc al projecte de Codi final, 
aprovat pel CCMC, publicat al DOGC el 
4 de gener de 2022 i en vigor des del 5 
de febrer de 2022. Després d’aquest 
llarg camí, quins considereu que són 
els aspectes més rellevants que pre-
senta aquesta actualització del Codi 
de Deontologia?

MONTSERRAT ESQUERDA – La meva mare 
sempre deia que els fills s’han de sem-
blar més als seus temps que no pas als 
seus pares. Un Codi ha de mantenir 

allò que és l’essència de la professió i 
ha d’incorporar allò que cal actualitzar 
dels nostres temps. Durant aquest 
procés, hem fet una revisió constant 
d’aspectes que havíem escrit i eren de 
molta actualitat i d’altres que han anat 
sorgint. El Codi tracta aspectes molt 
globals des del primer article. Recoma-
no que es llegeixi amb molta tranquil·li-
tat, perquè defineix molt bé el sentit de 
la nostra professió, que no està orienta-
da només a curar, sinó que també és 
cuidar, pal·liar, promoure, prevenir i, en 
definitiva, atendre en aspectes que van 
molt més enllà de la nostra consulta. 
Des del primer article, el Codi s’obre a 
la societat i ens hi situa al bell mig, no 
pas tancats. Per exemple, ens col·loca 
oberts al tema de la salut global. L’abor-
datge de la salut només des del punt 
de vista biològic es queda molt curt i 
calia incorporar l’aspecte mediambien-
tal, la salut del planeta. Al Codi s’inclo-
uen nous articles sobre el deure del 
metge de promoure la salut global. És 
un aspecte, com d’altres que s’hi recu-
llen, de molta actualitat.

“Des del primer 
article, el Codi defineix 
molt bé el sentit de 
la nostra professió. 
S’obre a la societat  
i ens hi situa al bell 
mig, per exemple,  
amb el tema  
de la salut global” 
Montserrat Esquerda



J. T. – Què us va semblar la resposta i 
participació de la col·legiació en el 
curs dels tràmits de presentació?

M. E. –  Molt bona, ja abans del Congrés 
de la Professió de Girona s’havia iniciat 
el debat, a través de les preguntes que 
es van plantejar per a la discussió tele-
màtica prèvia i es van produir debats 
molt animats. Sobre un mateix article hi 
havia persones que argumentaven cap 
a un costat o cap l’altre. Amb aquests 
debats vam aprendre molt.

BEATRIU BILBENY – Hem de fer tot el pos-
sible per divulgar el Codi i és important 
que tots els companys se’l puguin mi-
rar. S’ha d’agrair que s’hagi entrat en te-
mes molt candents.

J. T. – Per exemple, s’hi han incorporat 
novetats en relació amb el menor ma-
dur.

M.E. – Sí, es preveu tot el tema de la par-
ticipació dels nens en les decisions. El 
Codi remarca que, a qualsevol edat, el 
nen ha de ser informat i ha de participar 
més activament en les seves decisions, 
segons el seu grau de maduresa. És 
molt important en aquest àmbit pro-
moure l’autonomia de la competència 
del menor.

J. T. – L’actualització s’adequa correc-
tament al fenomen de l’ús creixent de 
la telemedicina, sobretot arran de la 
pandèmia?

B.B. – La telemedicina és el nostre dia a 
dia des de la pandèmia, sobretot a pri-
mària. La nostra agenda s’ha omplert 
de visites telefòniques i virtuals. Però 
aquest tipus de consulta no és apta per 
a tothom. Hi ha molta població que no 
té accés a internet o que no té l’hàbit 
d’utilitzar-lo. Però també hi ha perso-
nes, sobretot les més joves, que l’estan 
fent servir molt i amb això els metges 
hem d’anar amb molt de compte. El 
Codi ho descriu molt bé, en el sentit 
que s’han de complir alguns requisits. 
En primer lloc, ha de ser una visita vol-
guda pel pacient, perquè n’hi ha que 
expressen que no volen parlar amb el 
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Taula rodona

Vídeo complet:

metge per telèfon i això ho especifica 
molt bé un dels articles. Quan fem tru-
cades, ens hem de presentar sempre al 
pacient. En reben tantes, que ja no sa-
ben ni qui els truca. Hem de preguntar 
si li va bé parlar, ja que no sabem què 
està fent en aquell moment. També és 
molt important la confidencialitat, és 
una prioritat. Per exemple, si truquem 
al telèfon que tenim registrat i resulta 
que no respon el pacient, hem de ser 
molt curosos. No podem informar de 
res si no és al mateix pacient. El Codi 
ens ajuda a recordar que això és un 
acte mèdic amb totes les de la llei.

J. T. – Tampoc totes les situacions són 
adequades per fer servir la telemedi-
cina...

B.B. – Hem de tenir en compte que no 
es poden donar diagnòstics greus per 
telèfon. Això no pot ser. Hem de saber 
quines situacions són aptes per fer una 
eConsulta i quines no. N’hi ha que, en 
realitat, són urgències, com ara qüesti-
ons molt delicades de violència mas-
clista o suïcidis i d’altres que són molt 
greus i que no poden ser ateses per 
aquests mitjans. Els pacients, de vega-
des, diuen que no sabien com contac-
tar amb el metge. El Codi de Deontolo-
gia és molt clar en aquest sentit, ens 
l’hem de llegir.

J. T. –  Des del punt de vista de l’aten-
ció primària, com es valoren els arti-
cles del Codi en què es parla de l’aten-
ció en el final de vida?

B.B. – És molt pertinent perquè tenim 
en vigor la llei de regulació de l’eutanà-
sia i ja ens hi estem trobant. A primària 
ens toca tractar el final de vida a domi-
cili o en residència i el Codi ens ajuda i 
ens dona una orientació pel que fa a 
aquests pacients terminals. El Codi ens 
ajuda a repensar tot això. A les facul-
tats, d’això no se’ns parlava. Hi ha un 
article que m’ha agradat molt en el 
qual s’especifica que no només s’ha de 
tenir en compte el document de volun-
tats anticipades o allò que el pacient 
expliqui, sinó també les anotacions 

contingudes a la història clínica. Els 
metges i infermers estem molt propers 
al malalt i coneixem la seva trajectòria i, 
en un moment donat, potser ens ha 
manifestat una voluntat, que es fa 
constar a la història clínica. El fet que el 
nostre Codi ens permeti que això tingui 
validesa ens dona molta tranquil·litat.

M.E. – Just quan va entrar en vigor el 
Codi, també va sortir un informe a The 
Lancet, de la Comissió de Valors en la 
Mort, que mostra que anem molt en la 
mateixa línia pel que fa a l’assistència en 
el final de vida. Quan el final és inevita-
ble, el com morim importa moltíssim. 
En aquest aspecte, es va eixamplar la 
mirada en el sentit que el primer deure 
deontològic del metge és el de reconèi-
xer els contexts de final de vida. Si no els 
reconeixem, implica que, avui dia, morir 
malament és morir sobretractat, morir 
amb obstinació. Al Codi es va fer molt 
d’èmfasi en evitar els contextos de futili-
tat en el final de vida. Em va agradar 
molt llegir aquest informe de The Lan-
cet perquè, en certa manera, constata-
va el sentir que nosaltres ja recollíem.

J. T. –  Tots els col·legiats poden trobar 
el Codi de Deontologia actualitzat als 
webs del CoMB i del CCMC. Recoma-
no tenir-lo ben present, ja que hi ha 
àmbits en els quals s’han introduït no-
vetats molt importants per afrontar 
els reptes i paradigmes actuals de la 
professió.  

“Cal saber quines 
situacions són aptes 
per a la telemedicina. 
El Codi ens ajuda 
a recordar que es 
tracta d’un acte 
mèdic amb totes les 
de la llei” 
Beatriu Bilbeny
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Nova Comissió de Deontologia 
del CoMB

L a nova Comissió de Dentologia 
del CoMB va quedar constituïda 
el passat 1 de desembre, durant la 

primera reunió que van mantenir els 
seus membres, tots ells designats per 
la Junta de Govern, tal com estableixen 
els Estatuts col·legials. Formen part 
d’aquesta Comissió 29 membres, els 
quals ja havien estat ratificats a la dar-
rera Assemblea de Compromissaris, 
celebrada el passat 28 d’octubre.

En la primera reunió, els integrants de la 
Comissió de Deontologia del CoMB van 
tornar a escollir Josep Terés com a presi-
dent, mentre que els elegits com a vice-
presidenta i com a secretari van ser 
Magda Campins (nova incorporació de 
la Comissió) i Arkaitz Imaz, respectiva-
ment. Posteriorment, el 7 d'abril, Magda 
Campins va rellevar a la presidència  
Josep Terés; i Clara Llubià va assumir la 
vicepresidència de la Comissió.

Aquesta Comissió és la primera que 
exerceix les seves funcions en el marc 
de la recent reforma del Codi de Deon-
tologia del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya (CCMC), que va entrar 
en vigor el passat 5 de febrer.

La Comissió de Deontologia del CoMB 
assessora la Junta de Govern en les 
qüestions relatives a l’ètica mèdica i la 
deontologia professional. Les altres fun-
cions que té encomanades la Comissió 
de Deontologia són: vetllar per la revisió 
i l’actualització del Codi de Deontologia, 
promoure la formació i la difusió de l’èti-
ca i la deontologia mèdica entre els col-
legiats i identificar i promoure el debat i 
la presa de posició davant de situacions 
noves de la pràctica professional que 
plantegen dilemes morals. 

Deontologia i praxi

Miquel Torres 
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Debat a Manresa sobre com 
aplicar la llei de l’eutanàsia

L’aplicació de la Llei Orgànica 3/21 
de regulació de l’eutanàsia, que va 
entrar en vigor el 25 de juny de 

2021, interpel·la diferents professionals 
de l’àmbit de la salut i, per reflexio-
nar-hi, el Col·legi de Metges de Barcelo-
na (CoMB), el Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona (COIB) i el 
Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya (TSCAT) van organitzar conjun-
tament la jornada de debat: ’El dret a 
decidir com morir’, que es va celebrar 
el passat 11 de novembre a Manresa i 
que va comptar amb més de 700 assis-
tents (200 de presencials i uns 500 de 
connectats en línia). El debat va girar al 
voltant dels vessants ètic i assistencial 
de l’eutanàsia i sobre el procés de presa 
de decisions i de suport als pacients 
per part dels professionals de la salut. 
La sessió va comptar amb aportacions 
de professionals de la medicina, la in-
fermeria, el treball social i la filosofia.

La metgessa Clotilde Morales Coca, 
membre del Comitè d’Ètica Assistenci-
al d’ALTHAIA durant el període 2014-
2019, va moderar el debat i va explicar el 
doble objectiu de la sessió: d’una ban-
da, donar a conèixer els requisits que 
marca la llei per sol·licitar l’ajuda a morir 
i les garanties que tenen els pacients 
per exercir aquesta voluntat i, de l’altra, 
fer coneixedors els professionals de la 
implicació i les garanties que per ells 
suposa aquest procés.

La jornada va començar amb la confe-
rència “Sobre l’eutanàsia, reflexions des 
de l’ètica”, a càrrec de la doctora en filo-
sofia, Begoña Román Maestre. 

Visió interdisciplinària  
de l’eutanàsia
A la taula rodona sobre la visió interdis-
ciplinària de l’eutanàsia, hi van partici-
par la llicenciada en dret, jurista especi-
alitzada en bioètica, directora de la 
Fundació Victor Grífols i Lucas i de la 
Càtedra de Bioètica de la Universitat 
de Vic (UVic-UCC), Núria Terribas Sala; 
la metgessa especialista en Medicina 
Intensiva, màster en Bioètica per la 
Universitat Ramon Llull (URL), membre 
de la comissió consultiva de l’aplicació 
de la Llei de l’eutanàsia del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC) i presidenta del Comitè d’Ètica 
Assistencial d’ALTHAIA, Olga Rubio 
Sanchiz; la infermera llicenciada en an-
tropologia social i cultural i doctora en 
sociologia Montse Busquets Surribas, 
i la diplomada en Treball Social i llicen-
ciada en Antropologia i treballadora so-
cial en atenció pal·liativa a domicili al 
PADES de la comarca del Bages, Mont-
se Gomis Claret.

Tots els professionals van coincidir en 
la idea que l’eutanàsia és un dret i que 
cadascú, des del seu àmbit, ha de tenir 
un paper d’acompanyament al pacient 

i al seu entorn proper en aquesta deci-
sió. També en el fet que cal abordar 
cada cas des de la professionalitat, 
l’empatia i el respecte. Aquí, especial-
ment, els vessants ètic i humà són fona-
mentals per garantir la bona qualitat de 
tot el procés.

COMISSIÓ CONSULTIVA 
DEL CCMC
El Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya (CCMC) ha creat un comissió de 
caràcter consultiu sobre l’aplicació de 
la llei de l’eutanàsia a Catalunya, amb 
l’objectiu de vetllar per la seguretat jurí-
dica i medicolegal i pel compliment de-
ontològic.

CÀPSULA INFORMATIVA 
PER ALS PROFESSIONALS
Arran de l’aprovació de la llei que regula 
l’eutanàsia, el CCMC va encarregar a 
l’Institut de Formació Mèdica i Liderat-
ge (IFMiL) una càpsula informativa, dis-
ponible al web de l’IFMiL, adreçada als 
professionals mèdics, on es recullen els 
aspectes clau de la norma amb l’objec-
tiu general de vetllar per la seguretat 
jurídica i medicolegal i pel compliment 
deontològic. 

SUPORT EMOCIONAL  
PER ALS PROFESSIONALS
L’atenció i l’aplicació de sol·licituds d’eu-
tanàsia pot generar un impacte emoci-
onal entre els professionals implicats. 
Fundació Galatea, coneixedora d’al-
guns casos de necessitat de suport 
emocional o psicològic específic, ha 
posat a disposició de tots els professio-
nals de la salut que ho necessitin la 
seva Unitat d’Acollida per tal que l’equip 
d’experts de la Fundació valori quin re-
curs és el més adequat a les seves ne-
cessitats i situació. 

Debat complet a:

Deontologia i praxi
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Salut del metge
Més informació:

Conveni del 
Departament de Salut  
i la Fundació Galatea 
per garantir el suport 
als professionals  
de la salut 

El conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, i el president de la Fun-
dació Galatea, Miquel Vilardell, van 

signar un conveni per donar continuïtat 
al Programa de suport emocional per 
a professionals de l’àmbit de la salut, 
amb la finalitat de vetllar i promoure la 
salut d’aquest col·lectiu especialment 
impactat per la pandèmia de COVID-19, 
per tal que reverteixi en el seu benestar 
i, conseqüentment, en la bona praxi i en 
la salut de la població en general.

Participació del Col·legi 
en el IX Congrés PAIME 

E l president del CoMB, Jaume Pa-
drós, va participar en el IX Con-
grés PAIME, que va tenir lloc a la 

ciutat de Cadis, amb una intervenció en 
la qual va deixar constància de la llarga 
experiència del Programa d’Atenció al 
Metge Malalt (PAIMM) i de la Fundació 
Galatea, així com de la manera com s’ha 
enfrontat la pandèmia de COVID-19 des 
del programa. Així mateix, la responsa-
ble de Comunicació del CoMB, Marta 
Ciércoles, va tractar les estratègies de 
comunicació que s’han portat a terme 
des del CoMB i Fundació Galatea.

En el marc del Congrés  es va celebrar la 
III Trobada Llatinoiberoamericana en 

telemàtica, en funció de la gravetat o 
complexitat de cada cas, les quals deter-
minen la continuïtat assistencial amb 
més o menys intensitat. L’accés a aquest 
servei s’efectua a través d’una unitat 
d’acollida específica a través d’un telè-
fon directe (900 670 770).

• Suport emocional a equips sanitaris. 
El suport a equips té l’objectiu d’oferir 
eines per afrontar aquestes situacions 
col·lectivament. Entre març de 2020 i 
novembre de 2021, s’han atès més de 50 
equips i la demanda continua creixent.

• Programa pilot per atendre i pro-
moure la salut mental i emocional 
dels estudiants de ciències de la salut 
de les facultats de UVIC-UCC, UB, 
UAB, URV i UIC. 

què els representants de la professió 
mèdica llatinoiberoamericana van subs-
criure la ’Declaració de Cadiś . A través 
d’aquest document s’insta els governs a 
donar suport, garantir i facilitar iniciati-
ves com el PAIMM per tal de protegir la 
salut dels professionals de la salut. 

Treball en equip 
i l’equip de treball: 
factors protectors per 
al benestar emocional

E quip de treball i treball en equip:  
dos aspectes que incideixen de ma-
nera molt directa i molt intensa en 

la salut emocional. Si l’equip treballa de 
forma cohesionada, hi ha una bona co-
municació entre els seus integrants i 

s’avança en una mateixa direcció, l’efecte 
que tot això tindrà en el benestar emocio-
nal de cada integrant serà molt positiu. Si, 
per contra, el funcionament organitzatiu i 
relacional de l’equip no és saludable, el 
seu comportament, tant individual com 
col·lectiu, tampoc ho serà. 

En un debat difós telemàticament, amb 
quatre col·laboradors i terapeutes de la 
Clínica Galatea, la treballadora social 
Mònika Anduaga; la infermera i directo-
ra d’Infermeria Eva Gausachs; la psiquia-
tra i cap de Servei Dolores Braquehais, i 
el psicòleg i coordinador de Psicoterà-
pia Hospital de Dia i Programes Especi-
als, Enric Llavayol, van explicar com han 
treballat com a equip en el context de la 
pandèmia i quins recursos han posat en 
marxa per cuidar-se i continuar cuidant 
els pacients. 

Amb aquesta col·laboració es vol donar 
suport emocional i d’atenció a la salut 
mental dels professionals sanitaris, 
marcada per l’elevada responsabilitat 
de la seva feina i la sobrecàrrega de tre-
ball causada per la pandèmia, així com 
contribuir a combatre l’estigma que en-
cara envolta aquest tipus de problemes.

El Programa de suport emocional per a 
professionals de la salut es concreta en 
tres línies d’actuació:

• Suport emocional individual. S’ofereix 
atenció psicològica i emocional als pro-
fessionals de l’àmbit de la salut amb alte-
racions i trastorns mentals de tipus adap-
tatiu i/o reactiu a causa de l’impacte de la 
pandèmia. Aquesta atenció psicològica 
es pot fer efectiva de manera presencial o 
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Serveis Assistencials 
del PPS

Nova iniciativa per 
contribuir a reduir 
la barrera digital 
entre els sèniors

Entre les iniciatives per acostar les 
noves tecnologies a la població 
gran, i després de la bona acolli-

da de les Tecno Xerrades, el PPS  
ofereix la possibilitat d’adquirir una 
tauleta (tablet) adaptada amb condi-
cions avantatjoses, que pot ser sub-
vencionada de manera parcial o total. 
Aquesta tauleta consta d’aplicacions 
dissenyades específicament per a les 
persones grans.

Les tauletes Bleta són un bon recurs per 
informar-se, entretenir-se, comunicar-se 
i mantenir-se actiu mentalment.

Aquesta iniciativa compta amb la col-
laboració de la Fundació Àngel Soler 
Daniel. 

El Programa de Protecció Social ofereix serveis 
assistencials d’alta qualitat amb unes condicions 
preferents per als metges col·legiats i els seus 
familiars gràcies a una xarxa d’acords amb 
entitats proveïdores especialistes en l’àmbit  
de l’atenció social.

Més informació:

PlaCes residencials per a gent gran: Servei per a persones que no 
tenen un grau d’autonomia suficient per fer les activitats de la vida 
diària o que necessiten supervisió constant.

Serveis d’atenció a domicili: Serveis de cura personal, cura a la llar i 
atenció sanitària.

Centre de dia: Servei d’acolliment diürn per a persones que 
presenten un cert grau de dependència. Se’ls ofereix el suport,  
la supervisió i l’assistència necessàries com a complement a alguna 
atenció familiar o formal.

Teleassistència i localització: Acompanyament a les persones en 
situació de risc per factors d’edat, fragilitat o dependència, les 24 
hores del dia i els 365 dies de l’any, a través d’un terminal connectat 
a una central d’alarmes.

Serveis d’atenció psicològica i terapèutica: Servei d’atenció 
psicològica, orientada a entendre, motivar i estimular els propis 
recursos personals i habilitats per encarar la situació de conflicte 
trobant solucions.

Serveis d’adaptació de la llar: Ajudes tècniques i adaptació  
a la llar per a persones amb discapacitat que ajuden a prevenir, 
compensar, mitigar o neutralitzar una deficiència.

Servei de fisioteràpia i rehabilitació: Recurs de rehabilitació  
i fisioteràpia que ofereix una atenció terapèutica continuada a 
aquelles persones amb problemes funcionals, respiratoris o 
neurològics.

Apartaments amb serveis comuns: Un concepte d’habitatges 
pensat per facilitar que les persones grans i autònomes tinguin la 
màxima independència, seguretat, confort i tot tipus de serveis. 
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Professió

Acompanyament 
i formació  
per combatre  
la violència 
contra les dones

Noves 
especialitats  
de Medicina Legal 
i Forense i de 
Psiquiatria Infantil 
i de l’Adolescència

C oincidint amb la celebració del 
25-N, Dia Internacional de l’Eli-
minació de la Violència contra 

les Dones, el CoMB va posar en marxa la 
nova Unitat Integral d’Atenció a la 
Metgessa per Violència Masclista, des 
de la qual un equip de professionals ex-
perts ofereix acompanyament, asses-
sorament i suport, tant des del punt de 
vista jurídic, com psicològic i social, a les 
metgesses que es trobin en aquesta si-
tuació. L’accés a la unitat està operatiu 
24 hores al dia a través del telèfon del 
CoMB: 93 567 88 88.

La Junta del CoMB ha pres el compro-
mís (assumit i iniciat en l’anterior man-
dat) d’oferir a les col·legiades que patei-
xin situacions de violència masclista un 
servei d’acompanyament integral i es-
pecífic i de posar el Col·legi a la seva dis-
posició, tot oferint un espai de confiança 
i confidencialitat on poden ser escolta-
des i poden verbalitzar les situacions en 
les quals es troben immerses. Aquest 
recurs se suma a dispositius ja existents, 
com el servei d’atenció permanent de la 
Generalitat.

L’acompanyament que la Unitat del 
CoMB ofereix a les metgesses inclou:

• Orientació jurídica: acompanyament 
previ a la judicialització de la situació. 
Advocats experts informen sobre les 
possibilitats de què disposa la dona, in-

cidint en la importància de presentar  
denúncia contra l’agressor (amb la de-
núncia, el sistema atorga automàtica-
ment a la víctima de violència masclista 
el dret a assistència jurídica gratuïta).

• Atenció psicològica: a través de la 
xarxa de professionals de Fundació Ga-
latea.

• Atenció social: a través del Programa 
de Protecció Social (PPS) del CoMB.

PÍNDOLA FORMATIVA DE 
L’IFMIL PER A LA DETECCIÓ 
I L’ABORDATGE DE 
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Un altre dels compromisos del Col·legi 
pel que fa a la lluita contra la violència 
masclista és el de contribuir a la forma-
ció i la sensibilització de metges i met-
gesses pel que fa a la detecció i abordat-
ge d’aquestes situacions quan afecten 
pacients que arriben a les consultes, es-
pecialment a l’atenció primària i a les 
urgències hospitalàries.

Amb aquest objectiu l’Institut de For-
mació Mèdica i Lideratge (IFMiL) ha ela-
borat una píndola formativa que posa a 
l’abast dels professionals de la salut co-
neixements i habilitats bàsics que po-
den ajudar a millorar la seva actuació 
assistencial davant de situacions de vio-
lència masclista. L’elaboració d’aquest 
material ha comptat amb la col·labora-
ció de cinc professionals (quatre met-
ges i metgesses i una psicòloga) de di-
ferents àmbits d’atenció que han 
aportat l’experiència de cinc casos reals 
viscuts en primera persona a les seves 
consultes. 

MEDICINA LEGAL I FORENSE

A quest any és el primer en què el 
sistema de formació MIR ofereix 
places de l’especialitat de Medici-

na Legal i Forense (MLF). La norma pro-
mulgada el juliol de 2020 consolida 
aquesta especialitat en regular l’accés al 
títol de metge especialista en MLF pel 
sistema de residència (MIR), equipa-
rant-la a la resta de la formació d’especi-
alistes en Ciències de la Salut. 

PSIQUIATRIA INFANTIL 
I DE L’ADOLESCÈNCIA
El 2021 es va establir el títol de metge es-
pecialista en Psiquiatria Infantil i de l’Ado-
lescència. Fins a la publicació al BOE del 
Reial Decret 689/2021, la Psiquiatria In-
fantil i de l’Adolescent havia estat un 
itinerari formatiu dins de l’especialitat de 
Psiquiatria al qual s’accedia en el darrer 
any de la formació. Amb l’execució de la 
norma, esdevé una especialitat separada 
amb un perfil i àmbit d’actuació diferen-
ciat de l’Especialitat de Psiquiatria. En 
conseqüència, es preveu la redacció del 
programa de la nova especialitat, encara 
que la norma no preveu quan s’incorpo-
rarà la nova especialitat a l’oferta MIR ni 
quan s’adoptarà el nou programa de Psi-
quiatria. 

Més informació:



Formació

Com interactuem amb la 
indústria farmacèutica en 
la nostra tasca assistencial 
i de recerca?

E ls metges i els professionals de la 
salut interactuen de manera ha-
bitual amb la indústria farmacèu-

tica durant la seva tasca assistencial i 
de recerca. Aquestes relacions són pro-
ductives i necessàries i han de basar-se 
en la transparència i la independència, i 
en establir col·laboracions fonamenta-
des en l’ètica, el respecte i el compli-
ment de les normatives vigents. 

En aquesta relació professional amb les 
empreses biosanitàries es creen inte-
ressos addicionals, com ara honoraris, 
patrocinis i cànons, entre d’altres. És 
bàsic seguir unes pautes que perme-
tin que el professional sanitari mantin-
gui la independència acadèmica i la 
integritat científica i que s’evitin situa-
cions d’influències inapropiades cau-
sades pels interessos comercials. 

Per aquest motiu, les autoritats sanità-
ries, les patronals del sector i les matei-
xes companyies farmacèutiques han 
redactat una sèrie de normatives i codis 
de bones pràctiques, amb pautes de 
comportament i protocols d’actuació 
destinats a fer que els incentius de la in-
dústria no afectin la integritat i la inde-
pendència del sector. Aquesta relació 
del professional amb la indústria cal, 
per tant, que es faci d’acord amb les 
lleis, els codis de deontologia, els codis 
dels sector farmacèutic i les diverses 
iniciatives de transparència existents.  

Legalment, són diversos els organis-
mes que regulen el marc d’actuació de 
la indústria farmacèutica i la comercia-
lització de productes sanitaris. En l’àm-
bit europeu, les entitats reguladores 

Més informació 
del curs:

són l’Agència Europea de Medicaments 
(EMA) i la Comissió Europea, mentre 
que en l’àmbit de l’Estat espanyol són 
l’Agència Espanyola de Medicaments i 
Productes Sanitaris (AEMPS) i el Minis-
teri de Sanitat i Consum. A Catalunya, 
és el Departament de Salut qui té com-
petència executiva de la legislació esta-
tal en matèria de productes farmacèu-
tics i diferents aspectes de l’ordenació 
farmacèutica. 

PRINCIPIS ÈTICS I CODI  
DE BONES PRÀCTIQUES
A Espanya, la patronal Farmaindústria 
va establir l’any 1991 un codi de bones 
pràctiques de la indústria farmacèuti-
ca que estableix un conjunt de nor-
mes per tal de garantir tres aspectes. 
En primer lloc,  la promoció de medi-
caments d’ús humà; en segon lloc, 
que la interrelació amb els professio-
nals sanitaris, organitzacions sanitàri-
es i organitzacions de pacients es fa 
respectant els principis ètics de pro-
fessionalitat i responsabilitat més es-
trictes i, en tercer lloc, que els estudis 
postautorització per a medicaments 
d’ús humà i d’investigació de mercat 
es fan d’acord amb un marc general 
d’actuació ètica. 

Alguns dels aspectes que fan referèn-
cia a la transparència en les relacions 
entre professionals sanitaris i empre-
ses farmacèutiques són les transferèn-
cies de valor (congressos, reunions ci-
entífiques), els conflictes d’interessos, 
els contractes amb els professionals 
sanitaris, les donacions, les col·laboraci-
ons i patrocinis, les actuacions com a 
consultor d’una empresa farmacèutica, 
les publicacions científiques, la forma-
ció mèdica continuada i la promoció de 
medicaments. 

CURS AUTOFORMATIU  
DE L’IFMiL
L’Institut de Formació mèdica i Liderat-
ge (IFMiL) disposa d’un curs autoforma-
tiu sobre les relacions dels professio-
nals de la salut amb la indústria 
farmacèutica que dona pautes sobre 
com actuar en cadascuna de les col·la-
boracions que es fan amb aquest sec-
tor. Dirigit pels doctors Anna Muñoz i 
Josep Maria Taboada, experts en medi-
cal compliance, es tracta d’un curs vir-
tual que et permet formar-te al teu rit-
me i tenir els coneixements necessaris 
per interactuar adequadament i mini-
mitzar els riscos que es puguin produir 
fruit d’aquesta relació, tant en l’àmbit 
personal com en l’institucional. 
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Bona praxi

Nou Quadern  
de la Bona Praxi, dedicat a 
l’ús de la telemedicina en la 
pràctica assistencial

L a col·lecció Quaderns de la Bona 
Praxi (QBP), que edita el CoMB 
per al Consell de Col·legis de Met-

ges de Catalunya (CCMC) des de l’any 
1991, ha sumat un nou títol, aquest cop 
dedicat a la telemedicina, en el qual es 
recullen aspectes fonamentals d’aques-
ta modalitat d’atenció, amb l’objectiu 
d’orientar els professionals i les organit-
zacions a l’hora d’incorporar-la de ma-
nera adequada i segura en la pràctica 
assistencial. El QBP Telemedicina. Com 
i quan utilitzar-la en la pràctica assis-

blement l’ús de les TIC en l’àmbit assis-
tencial, tant en el sector públic com en 
el privat. La telemedicina ha demostrat 
ser un bon instrument que, en aques-
tes circumstàncies, ha permès mante-
nir el seguiment de pacients i de pro-
cessos assistencials. Al mateix temps, 
ha gaudit de prou acceptació i grau de 
satisfacció per part dels professionals 
sanitaris, de les organitzacions i dels pa-
cients.

Davant la necessitat de plantejar la uti-
lització de la telemedicina en el dia a dia 
dels processos assistencials, més enllà 
de l’excepcionalitat d’una pandèmia, el 
comitè editorial del QBP va considerar 
oportú i necessari impulsar aquest qua-
dern i contribuir a recopilar nou conei-
xement i a promoure la creació de pro-
tocols i guies d’actuació que ajudin els 
professionals en aquest àmbit, tenint 
en compte els aspectes professionals, 
ètics, legals, tecnològics, científics, etc.

El nou QBP s’estructura en deu capítols 
(tipus de telemedicina, relació met-
ge-pacient, qualitat de l’acte mèdic, 
avantatges i limitacions, consells pràc-
tics, requeriments tècnics i de segure-
tat, responsabilitat civil professional, 
implementació als sectors públic i pri-
vat…). El darrer capítol és un resum es-
tructurat en 15 punts a tall de conclusi-
ons. Entre aquestes conclusions, 
destaca la idea que és imprescindible 
identificar en quins casos les visites no 
presencials aporten valor i en quins ca-
sos i moments de cada procés assisten-
cial, així com per a quins objectius clí-
nics, la presencia física continua sent 
indispensable. 

Quadern  
de la Bona Praxi  
complet a:

tencial és el número 37 de la col·lecció i 
ha estat elaborat per un equip redactor 
integrat per una quinzena de professio-
nals, la majoria metges i metgesses, 
però també experts en dret sanitari. La 
coordinació ha anat a càrrec del metge 
internista i secretari del CoMB, Gustavo 
Tolchinsky, i de l’advocada de l’assesso-
ria jurídica del CoMB Mercedes Mar-
tínez.

La crisi sanitària causada per la pandè-
mia de COVID-19 ha incrementat nota-

Se’n poden sol·licitar exemplars en paper de la versió en català 
a participacio@comb.cat (fins a esgotar existències).
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Activitat col·legial

Document  
de Posició sobre  
la regulació  
i el consum de 
cànnabis 

Què poden aportar 
els metges joves  
a la salut planetària

Les condicions 
de jubilació 
dels metges

En un comunicat conjunt, Metges 
de Catalunya (MC) i el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalu-

nya (CCMC) van instar les administra-
cions a millorar les condicions de jubi-
lació del personal facultatiu i van 
reclamar, especialment, que "les ho-
res extres i les guàrdies realitzades al 
llarg de la vida laboral computin en la 
jubilació del personal mèdic". Amb-
dues entitats adverteixen que, en els 
propers cinc anys, un 20 % dels met-
ges i metgesses actualment en actiu 
es jubilaran i l’Administració “no està 
planificant el seu relleu generacional 
adequadament”. En aquest sentit, de-
nuncien que les places de formació 
especialitzada (MIR) són insuficients i 
que les ofertes d’ocupació pública no 
cobreixen la necessitat de professio-
nals que requereix el sistema. 

L a Secció de Metges MIR i Metges 
Joves inicia un projecte per con-
tribuir a formar transversalment 

els metges joves i ha organitzat el cicle 
de conferències COMBinem coneixe-
ments: metges joves. L’objectiu del ci-
cle és oferir una sessió periòdica sobre 
diferents temàtiques que poden ser 
d’interès per als metges joves, com són: 
la salut planetària, les opcions alternati-
ves a la via MIR, l’elaboració del currí-
culum vitae, l’elaboració de projectes 
d’investigació, la lectura crítica d’arti-
cles científics, etc. 

La primera conferència “Salut planetà-
ria: què podem aportar com a metges 
joves”, va tenir lloc el 9 de març,  en for-
mat mixt, presencial i virtual. El profes-
sor i catedràtic de Medicina de la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF) i exdirector 
científic d’ISGlobal, Josep Maria Antó, va 
explicar quina és la situació actual pel 
que fa al canvi climàtic i quines respos-
tes es poden donar a aquest repte. Tam-
bé es va debatre sobre el paper dels 
metges joves davant d’aquest context. 

Més informació: 

A propòsit del debat recurrent so-
bre la regulació del cànnabis, la 
Junta del Govern del Col·legi de 

Metges de Barcelona (CoMB) va elabo-
rar un Document de Posició que té 
com a objectiu recordar i insistir sobre 
els danys en la salut que actualment 
coneixem associats al consum d’aques-
ta substància. El document La salut i el 
cànnabis té l’objectiu d’alertar dels 
danys potencials que la creixent dispo-
nibilitat d’aquesta substància pot supo-
sar, especialment, per a les persones 
joves.

El document recorda també que, mal-
grat que certs derivats del cànnabis han 
estat aprovats com a medicaments per 
a indicacions específiques, els efectes 
adversos, inclosa la probabilitat d’addic-
ció, s’han de valorar sempre simultània-
ment. Qualsevol substància derivada 
del cànnabis que es vulgui fer servir per 
tractar problemes mèdics específics ha 
d’estar subjecta al procés d’avaluació i 
aprovació de les agències reguladores 
competents.

La Junta de Govern del CoMB considera 
que l’actual legislació al voltant de les 
substàncies derivades del cànnabis no 
s’hauria de modificar fins a disposar 
d’evidències clíniques que puguin do-
nar seguretat, suport i garanties sanità-
ries suficients a qualsevol canvi que pu-
gui tenir impacte en la salut de les 
persones i en la salut pública. 

Més informació: 

Més informació: 
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La Junta informa

L’Assemblea de 
Compromissaris aprova 
el pressupost del 2022

Assemblea d’octubre

MEMÒRIA  
DE SECRETARIA
El secretari de la Junta, Gustavo Tolc-
hinsky, va presentar la Memòria de Se-
cretaria del 2020, la qual inclou les acti-
vitats impulsades des del CoMB que 
donen resposta a cada una de les tres 
grans funcions col·legials: vetllar per la 
bona pràctica mèdica, defensar i re-
presentar la professió i donar suport 
als col·legiats.

PRESENTACIÓ DE 
L’INFORME DE RESULTATS 
DEL GRUP MED 
El conseller delegat i director general 
del Grup Med, Albert Lluch, va presen-
tar els resultats de Grup Med de 2020, 

En el darrer semestre de 2021 es van 
celebrar dues sessions de l’Assem-
blea de Compromissaris. A la ses-

sió de desembre, el president del CoMB, 
Jaume Padrós, va detallar les principals 
actuacions que s’havien dut a terme en 
els últims mesos com ara són: l’informe 
“30 mesures per enfortir el sistema de 
salut”, formulat per un comitè d’experts 
per a la transformació del sistema pú-
blic de salut; els documents de posició 
“La salut del planeta, la nostra salut da-
vant l’emergència climàtica i el seu im-
pacte en la salut de les persones”, i “La 
salut i el cànnabis”, on s’alerta dels danys 
potencials que la creixent disponibilitat 
d’aquesta substància pot suposar, espe-
cialment, per a les persones joves. Tam-
bé va anunciar la proposta de la Junta 
de Govern de dedicar l’any 2022 al Dr. 
Josep Laporte i Salas (1922-2005). 

unes xifres que mostren que l’any de la 
pandèmia el Grup va obtenir un resul-
tat molt notable amb una aportació di-
recta al Col·legi de més de dos milions 
d’euros. Aquests beneficis permeten 
finançar millor els projectes col·legials, 
així com oferir més serveis i ajuts soci-
als i econòmics per als col·legiats i les 
seves famílies.

Albert Lluch va emfasitzar que la cor-
poració és una eina al servei dels met-
ges i del Col·legi, coherent amb la seva 
missió i els seus valors i que segueix 
compromesa a garantir-ne la sosteni-
bilitat amb una estratègia de respon-
sabilitat corporativa en el centre de la 
qual hi ha la creació de valor social sos-
tenible en un àmbit de bon govern.
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NOMENAMENT DELS 
MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ DE 
DEONTOLOGIA

Tal i com marquen els Estatuts, cada 
quatre anys a l’inici del nou mandat 
s’ha d’aprovar la proposta de la nova 
Comissió de Deontologia. Aquesta Co-
missió, integrada per 29 representants 
designats per la Junta de Govern, va re-
novar la composició dels seus mem-
bres, encapçalada pel doctor Josep Te-
rès com a president, i va ser ratificada 
per l’Assemblea de Compromissaris del 
Col·legi. Cal recordar que la seva funció 
és assessorar la Junta de Govern en les 
qüestions relatives a l’ètica mèdica i la 
deontologia professional, entre d’altres 
que li atorguen els Estatuts.

Assemblea de desembre

NOMENAMENT  
DELS MEMBRES DE  
LA COMISSIÓ D’HISENDA
El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va 
donar a conèixer els membres de la 

nova composició de la Comissió d’Hi-
senda, aprovada favorablement pels 
compromissaris. Cada vegada que s’ini-
cia una nova legislatura col·legial es re-
noven els membres d’aquesta comis-
sió, la funció de la qual és reunir-se 
sempre prèviament a la presentació de 
la liquidació de pressupostos.

COMISSIÓ EXECUTIVA 
DELEGADA DEL 
PROGRAMA DE 
PROTECCIÓ SOCIAL 
La Comissió Executiva Delegada del 
Programa de Protecció Social (PPS) és 
l’òrgan representatiu de la Junta que 
supervisa i estableix els criteris de ges-
tió del PPS, conjuntament amb el con-
sell d’administració de Medinankeia, 
societat del Grup Med que s’encarrega 
d’implementar el PPS. La presidenta, 
Àngels Escorsell, va ser l’encarregada 
de presentar la seva composició als 
compromissaris. Entre les seves funci-
ons destaquen: fer el seguiment del 
funcionament del PPS; analitzar i vali-
dar la seva cartera de serveis i el catàleg 
de prestacions (després de la proposta 

Bonificacions i exempcions de la quota col·legial
50 % Metges en precarietat laboral* i metges joves  

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

Exempts de quota Baixa per maternitat, baixa superior a 90 dies, cooperació, jubilats, 
honorífics (els metges que han fet 70 anys passen a la condició 
de col·legiats honorífics) i aturats.

Quota col·legial trimestral per al 2022
Quota col·legial 66,21 € + Quota PPS 25,01 € = 91,22 €

Quota col·legial reduïda 33,10 € + Quota PPS 25,01 = 58,11 €

*Ingressos anuals inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.

La Junta informa

d’actualització anual que fa la direcció 
del programa) i valorar i dictaminar la 
complexitat de casos d’especial urgèn-
cia social. 

APROVACIÓ DE LA 
PREVISIÓ DE PRESSUPOST 
DE L’EXERCICI 2022

El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va 
presentar la previsió d’ingressos i des-
peses per a l’exercici de 2022, que va ser 
aprovada pels compromissaris. El pres-
supost aborda els eixos prioritaris del 
Col·legi: l’accent social i la solidaritat 
dels metges amb els programes 
d’atenció i ajuda als metges que es tro-
ben en circumstàncies complicades, 
destacant-ne el PAIMM i el PPS. El pres-
supost també contempla les bonifica-
cions i exempcions en la quota col·legi-
al; l’activitat col·legial, la innovació, la 
recerca, l’emprenedoria i la formació 
mèdica i en lideratge (que porta a ter-
me l’Institut de Formació Mèdica i Lide-
ratge, IFMiL). S’hi han afegit altres eixos 
desenvolupats arran de la pandèmia de 
COVID-19, com assessorament perso-
nal i professional, entre d’altres. 
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Metge d’atenció primària, dedicat 
ara a la gestió, i gran aficionat i co-
neixedor del cinema, Peris compa-
gina la direcció-gerència del CASAP 
– Consorci Castelldefels Agents Sa-
lut i la direcció de l’EAP Can Bou 
amb la crítica cinematogràfica. Ho-
res i hores de cel·luloide i unes 
quantes formacions l’han convertit 
en tot un expert. Des de fa vint anys, 
Peris col·labora en diferents publi-
cacions en línia amb crítiques de 
cinema. Li preocupen els nous cos-
tums que estan creant les noves 
formes de consum audiovisual: l’aï-
llament social i que deixem en 
mans d’un algoritme, que es basa 
només en els nostres gustos, la tria 
de les històries que veiem. 

Especialista en cirurgia cardiovascu-
lar, tot i que ja s’ha jubilat del siste-
ma públic de salut, encara continua 
en actiu. Compagina l’atenció als 
malalts amb la recerca històrica i 
l’escriptura, tant acadèmica com li-
terària. És un expert en la prehistòria 
del Solsonès i ha participat en nom-
broses excavacions arqueològiques 
a la zona. També s’ha dedicat a la 
història de la medicina i a la recupe-
ració de les biblioteques mèdiques 
a través de l’Arxiu Històric de Ciènci-
es de la Salut Simeó i Selga, institu-
ció col·legial que dirigeix. Guerrero 
manté la seva passió i compromís 
per la cultura i el patrimoni. 

Rafael Pulido (Barcelona, 1911-2002), reco-
negut otorrinolaringòleg, va ser el cirur-
già d’un dels pocs trens quiròfan que van 
funcionar durant la Guerra Civil, el tren 
hospital número 20. Com a metge del 
bàndol republicà, Pulido va salvar milers 
de vides. Quan va acabar la guerra, va 
conservar els fulls operatoris d’aquell 
període. La doctora Victoria Pulido asse-
gura que a casa en sabien molt poc. Parla 
sobre el seu pare i sobre la documentació 
que ha estat cabdal per localitzar fosses 
comunes i per posar nom i cognoms a al-
gunes de les persones enterrades. 

Antoni Peris,  
metge i crític de cinema

Lluís Guerrero, 
arqueòleg, paleopatòleg, 
historiador, escriptor i, per sobre 
de tot, metge

Victoria Pulido, 
otorrinolaringòloga,  
recorda la figura  
del seu pare, Rafael 
Pulido, com a 
cirurgià durant  
la Guerra Civil

Totes les entrevistes 
completes a: 
blogcomb.cat
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Oriol Sibila,  
pneumòleg i corredor de muntanya

Esperanza Gómez, 
psiquiatra forense i 
assessora de la 
sèrie Nit i Dia

Ferran Morell,  
pneumòleg i fundador 
de l’equip de futbol 
Galens Catalonia

Joana Herrero,  
pediatra i també 
instagramera

Carles Paytubí,   
metge internista, 
melòman i escriptor

És pneumòleg i treballa com a cap 
de la Secció de Cures Respiratòries 
Hospitalàries del Servei de Pneumo-
logia de l’Hospital Clínic. La seva afi-
ció per les ultramaratons de munta-
nya l’ha portat a viure experiències 
“espectaculars”, a ser capaç de gesti-
onar els moments dolents i d’aprofi-
tar i gaudir al màxim els moments 
bons. Córrer li aporta felicitat, lliber-
tat i el repte de la superació. Sibila 
considera que, tant per a les curses 
de muntanya com per a la feina del 
dia a dia, un ha de fer allò que se sent 
preparat per fer”. 

És metgessa forense titular del Mi-
nisteri de Justícia en excedència i 
exerceix com a psiquiatra assisten-
cial a la Clínica Galatea i com a psi-
quiatra forense per als tribunals. El 
seu currículum és ben extens i tam-
bé el nombre de publicacions que 
signa, moltes en clau de gènere. 
Però potser un dels apunts que 
més crida l’atenció del seu currí-

Treballa com a responsable de la 
Unitat de Curta Estada Mèdica a 
l’Hospital General del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Sant Boi de 
Llobregat. Al marge de la medicina, 
la seva principal afició és la música, 
però ha escrit també una novel·la 
històrica. Paytubí parla de les malal-
ties de compositors famosos de la 
història de la música, un tema en 
què és un expert conferenciant, i so-
bre les relacions entre el món artís-
tic i la ciència mèdica. 

És el metge futbolista, a banda de tenir 
una carrera mèdica llarguíssima. Fins al 
2014 va ser cap de Pneumologia a l’Hos-
pital Vall d’Hebron i, a partir del mateix 
any, és l’ombudsman del seu institut de 
recerca, el VHIR. A més, continua en actiu 
i publicant. Va passar de fer un partit de 
futbol en sortir de l’hospital a acabar or-
ganitzant el World Medical Football 
Championship, un campionat de futbol 
internacional per a metges que va co-
mençar a Barcelona el 1995. La història de 
Morell és també la història dels Galens 
Catalonia. 

Treballa a l’equip de Pediatria La Mari-
na-Magòria, al barri de la Bordeta de Barce-
lona. Després del naixement del seu segon 
fill, va decidir-se a obrir a Instagram el perfil 
professional @marepediatra, des d’on fa di-
vulgació sobre salut infantil. El seu objectiu 
és sempre ajudar els pares i mares amb in-
formació rigorosa, propera i, sobretot, basa-
da en l’evidència científica. 

culum és la seva participació en la 
sèrie Nit i Dia, que va emetre TV3 el 
2016, un thriller que girava al voltant 
d’una metgessa forense (Clara Se-
gura) i dels seus companys, policies, 
metges forenses i jutges que han 
d’investigar una sèrie d’assassinats. 
Gómez va ajudar l’actor Miquel 
Fernández a construir el paper del 
psiquiatre forense. 
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Entrevista

“’Em vull vacunar!’  
és un conte perquè petits  
i no tan petits deixin  
de tenir por a les vacunes”

Cristina Cabeza,

Cristina Cabeza ha escrit Em vull 
vacunar!, un conte per ajudar els 
més menuts a perdre la por a les 

vacunes. Cabeza també explica com va 
viure els primers moments de la pandè-
mia, la reacció dels nens i la necessitat 
de comunicar bé per no deixar espai a 
la por.

Com va sorgir aquesta història?
Cada any, Mútua de Terrassa fa un con-
curs entre els seus treballadors amb una 
temàtica diferent. Aquesta vegada era 
sobre la recerca sanitària i el tema em va 
decidir a participar-hi. De seguida vaig 
saber que parlaria de la vacunació. 

Què et va inspirar?
Les meves filles. Són dues nenes molt 
curioses que sempre demanen el per-
què del que passa al nostre voltant. 
Sempre ho volen saber tot i són les pro-
tagonistes del conte. 

Com vau tractar a casa que, com a sa-
nitaris, fóssiu dels primers col·lectius a 
ser vacunats?
Elles sabien que ens passàvem tot el dia 
a l’hospital i els vam explicar que, com 
que estem al costat dels malalts, ens 
hem de protegir per seguir sans i per 
continuar atenent tota la població. Em 
va sorprendre molt el grau de madu-
resa que van adquirir al llarg de la pan-
dèmia i, sobretot, com de bé van portar 
el confinament. 

Treballant al servei d’intensius, has vist 
una de les parts més crues de la pan-
dèmia amb els pacients més greus. 
Com ho has portat?

Molt malament. Ha estat l’etapa més 
dura de la meva vida professionalment i 
personalment. Havies d’anar plorat a 
l’hospital i, així i tot, se’t queien les llàgri-
mes parlant amb familiars. He vist plo-
rar metges que pensava que no veuria 
plorar mai a la vida. Va ser molt dur i 
sentíem molta impotència.

Com vau rebre la notícia que ja hi ha-
via una vacuna i que es començaria a 
aplicar?
Ho vam viure amb molta il·lusió i amb  
la tranquil·litat que, a mesura que la po-
blació s’anés vacunant, cada vegada es-
taríem tots millor i hi hauria menys gent 
que agafaria la COVID-19 de manera 
greu.

La història que vas escriure tracta 
d’una nena a qui han de posar una  
vacuna i que té por, però quan li expli-
quen com es fan les vacunes, d’on  
sorgeixen i com funcionen, acaba con-
fiant-hi. Creus que s’ha comunicat bé 
la necessitat de vacunar-se a la pobla-
ció en general i, en especial, als més 
joves?
En un primer moment, la manera com 
es va implantar la vacunació va ser errà-
tica i va crear confusió a la població. 

Això potser va fer que un tant per cent 
de la població no es vacunés quan li to-
cava. Si hi hagués hagut una introduc-
ció amb més seguretat, s’hauria trans-
met més confiança. No dic que sigui 
fàcil. Però crec que quan has de trans-
metre a la població que s’ha de vacunar, 
ho has de fer amb seguretat i tenint clar 
què és el que fas. 

Aquest conte és el primer que escrius. 
T’ha agradat l’experiència?
L’experiència ha estat molt bona, sobre-
tot perquè l’he compartit amb el meu 
pare [l’il·lustrador Robert Cabeza], que 
és qui ha fet les il·lustracions. I els seus 
dibuixos donen èmfasi i claredat a ca-
dascuna de les meves paraules. Per a 
mi, és un orgull enorme compartir el lli-
bre amb ell. Però no crec que ho torni a 
repetir… 

L’objectiu del llibre és que els més pe-
tits i alguns no tan petits no vegin les 
vacunes amb por. Quin missatge els 
voldries enviar?
Sobretot que és necessari vacunar-se, 
no sols per protegir-se un mateix, sinó 
per protegir la resta de la població i tots 
els que no es poden vacunar. Es tracta 
d’una protecció col·lectiva i no s’hi val de 
ser egoistes. És important vacunar-se i 
han d’estar tranquils. 

intensivista a la unitat de cures intensives 
(UCI) de l’Hospital Universitari Mútua  
de Terrassa (HUMT)

Entrevista 
completa:
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Històries de metges

Estrena del podcast  
’Hipòcrates en pijama’
Un espai del CoMB per compartir 
experiències personals i professionals

C ompartir històries, experiències i 
vivències de la mà de metges i 
metgesses és el principal objec-

tiu del podcast que va estrenar, l’1 de 
febrer, el CoMB. ’Hipòcrates en pijama’ 
és el títol d’aquesta nova aposta del Col-
legi, en la qual els professionals són els 
grans protagonistes. Fins a finals de 
març, s'han publicat cinc episodis del 
podcast (n'hi haurà més de disponibles, 
a raó d'un de nou cada quinze dies):

EPISODI 1: D’ASTRONAUTES 
I INSTAGRAMERS
Descripció: Coneixem la història de Ser-
gi Vaquer, metge a l’Agència Espacial 
Europea (ESA), i entrevistem Joana 
Herrero, la @marepediatre a Insta-
gram. Xavier Sierra ens acosta a la figu-
ra de Jaume Ferran i Clua, descobridor 
de la vacuna contra el còlera.

EPISODI 2: DE MÒMIES 
EGÍPCIES I VACUNES
Descripció: Rosa Dinarès, radiòloga i 
egiptòloga, ens acosta a la medicina de 
l’antic Egipte. Entrevistem Valentí 
Pineda, pediatre i expert en vacunes, 
que ens aclareix dubtes sobre com fun-
ciona la immunització. De la mà de Xa-
vier Sierra, descobrim quines malalties 
oculten els personatges de Las Meni-
nas de Velázquez.

EPISODI 3: D’HORTS 
TERAPÈUTICS I  
IMPRESSIÓ 3D
Descripció: Coneixem el projecte d’hort 
comunitari i terapèutic impulsat per la 
metgessa de família Cristina de Prado 
al barri de Sant Andreu de Barcelona. 
Entrevistem el traumatòleg Ferran Fi-
llat, referent en aplicació de la impres-
sió 3D en medicina. Xavier Sierra ens 
revela com es va inventar el primer es-
tetoscopi.

Més informació:
www.comb.cat

EPISODI 4: DE SÈRIES 
NEGRES I 
ACOMPANYAMENT  
A LA MORT
Descripció: Recordem amb la psiquia-
tra forense Esperanza Gómez el seu 
paper com a assessora de la sèrie de 
TV3 Nit i Dia. Entrevistem la metgessa 
intensivista i experta en bioètica Olga 
Rubio, amb qui parlem de l’acompa-
nyament a la mort. Fem un passeig 
amb Xavier Sierra per observar alguns 
detalls del recinte modernista de l’Hos-
pital de Sant Pau. 

EPISODI 5: D’ULTRATRAILS  
I HOSPITALS SOSTENIBLES
Descripció: Compartim les sensacions i 
reflexions que viu el pneumòleg Oriol 
Sibila, gran aficionat a les ultratrails, 
mentre corre per la muntanya. Entrevis-
tem el doctor Jaume Duran, director 
gerent de l’Hospital de Mollet, que ens 
explica el projecte d’Hospital Verd, un 
referent de sostenibilitat. Descobrim, 
amb Xavier Sierra, qui va ser Hipòcrates, 
conegut com el “pare de la medicina”.

’Hipòcrates en pijama’ és un espai pro-
duït i realitzat per l’equip de Comunica-
ció del CoMB, que compta amb el su-
port tècnic de Betevé Ràdio i amb la 
col·laboració del president de la Funda-
ció Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya, Xavier Sierra. 

Escolta’l i subscriu-t’hi des de la teva 
plataforma d’streaming:
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Juntes comarcals

ALT PENEDÈS
Els professionals de la salut de l’Alt Pe-
nedès van celebrar al Fòrum Berger 
Balaguer de Vilafranca del Penedès, 
l’Acte de la Professió Mèdica de l’Alt 
Penedès, en el decurs del qual es van 
fer els lliuraments de la 4a edició del 
Premi Dra. Gueraula de Codines. Els 
professionals premiats van ser Andrea 
Jiménez, Diana Escolà i José Alberto 
Domínguez.

La presidenta de la Junta Comarcal de 
l’Alt Penedès, Mariona Monera, va pre-
sentar la nova Junta Comarcal i va cen-
trar la seva intervenció en la demogra-
fia mèdica de la comarca. El 
vicepresident del CoMB, Jaume Sella-
rès, va cloure la jornada. 

BAGES
La tradicional celebració de la professió 
mèdica bagenca, que cada any orga-
nitza la Junta Comarcal del Bages del 

CoMB, es va fer el lliurament dels pre-
mis de la Vigília de Sant Lluc. En l’edició 
de 2021 es van lliurar els següents pre-
mis: XVIII Beca del Bages al Metge Jove 
a Sílvia Góngora; Accèssit XXIV Premi 
Bages de Ciències Mèdiques a Montse 
Domènech i l’equip format per Sílvia 
Catot, Rosa Cobacho, Montse Ciurana, 
Anna Vidal, Pere Farràs i els membres 
restants del Grup Llarg Supervivent;  
XXIV Premi Bages de Ciències Mèdi-
ques a Anna Ruiz i l’equip format per 
Anna Ramírez, Queralt Miró, Josep Vi-
dal, Olga Franquesa, Lucía Ferreira, 
Susanna Morcate, Aina Fuster, Anna 
Forcada, Selena Alonso, Gemma Rui-
z-Olalla, Marta Vidal, Rocio Rubio, 
Ruth Agilar, Gemma Moncunill i Carlo-
ta Dobaño.

En el lliurament dels guardons van par-
ticipar el vicepresident i el tresorer del 
CoMB, Jaume Sellarès i Lluís Esteve, i el 
president de la Junta Comarcal del Ba-
ges, Jordi Aligué.

BERGUEDÀ
La nova Junta Comarcal del Berguedà, 
presidida per Anna Escalé, es va presen-
tar en un acte celebrat el passat desem-
bre en format digital. En el decurs de la 
sessió es van exposar dades sobre la de-
mografia mèdica al Berguedà i es  van 
donar a conèixer els principals serveis 
que el CoMB posa a disposició de tots 
els col·legiats i la manera de facilitar-ne 
l’accés als professionals de la comarca.

OSONA
Els professionals de la comarca d’Osona 
van reprendre la celebració de la Festi-
vitat de Sant Cosme i Sant Damià. La 
Junta Comarcal d’Osona del CoMB i 
l’Agrupació de Ciències Mèdiques 
d’Osona (ACMO) van organitzar la jorna-
da el passat novembre, a la Sala d’Actes 
de les Clarisses de Vic. Durant l’acte, la 
vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, 
va pronunciar la conferència “Salut i li-
deratge femení”. 

Premiats de la 4a edició del Premi Dra. Gueraula de Codines (Alt Penedès).

Lliurament dels premis de la Vigília de Sant Lluc (Bages).

Sessió sobre demografia mèdica al Berguedà.
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Juntes comarcals

Unitat de 
participació
Amb l’objectiu d’aproximar les ac-
tivitats i serveis del CoMB a tots els 
metges col·legiats, la Unitat de Par-
ticipació, va fer en el darrer trimes-
tre de 2021 una sèrie d’actes. Va or-
ganitzar un seminari de preparació 
per a jubilació a Mútua de Terrassa 
i va participar en l’acte d’agraïment 
a les empreses col·laboradores del 
Pla Creu Roja RESPON enfront del 
coronavirus. Per altra banda, la 
Unitat de Participació va col·labo-
rar amb el Comitè Organitzador de 
les XXXII Jornades d’Estudiants de 
Medicina de Catalunya que es van 
celebrar el passat desembre. A 
més es va reunir amb els estudi-
ants de medicina per preparar l’or-
ganització del NEUPOLS 2021, l’es-
quiada dels estudiants de medicina 
als Alps. 

Posteriorment, els representants del 
CoMB i l’ACMO van lliurar els XXXIX 
Premis Sanitat Osona. Els professio-
nals distingits en aquesta edició han es-
tat: en treballs inèdits, Javier Díez de 
los Rios; en treballs publicats, Núria 
Molist, i accèssit de treballs publicats 
Lluís Llauger; en treballs de recerca de 
la borsa formativa dels residents, Amat 
Botines; en la categoria de casos clínics 
de la borsa formativa dels residents, 
Maria Baldà, Laura Ciero, Jairo Santia-
go Garcia, Ana Marzán, Sebastian Mel-
gar, Claudia Pujol i Marina Lobaco. El 
Premi FORES, XXII Beca Consultori 
Bayés en Ciències de la Salut, el va rebre 
Núria Riera; la XXII Beca Consultori 
Bayés en Ciències de la Salut,  Marta 
Casals, i el Premi FORES, XXII Beca 
Consultori Bayés en Ciències de la Salut, 
Jordina Muñoz.

VALLÈS 
OCCIDENTAL
La Junta Comarcal del Vallès Occidental 
va lliurar el Premi Dr. Joan Costa i 
Roma 2021 per a treballs d’investigació 
en l’àmbit hospitalari en una jornada ce-
lebrada el novembre. El Premi Dr. Costa, 
que va celebrar la 9a edició, va guardo-
nar Lucia Boix en un acte a la sala d’ac-
tes de la Masia Freixa de Terrassa i va 
comptar amb l’assistència de la presi-
denta de la Junta Comarcal del Vallès 
Occidental, Montserrat Garcia, i el vice-
president del CoMB, Jaume Sellarès.

Així mateix, es va fer una visita cultural 
a l’edifici modernista de la Masia Freixa.

Seminari de preparació per a la jubilació a la 
Mútua de Terrassa. 

XXXIX Premis Sanitat Osona.

Lliurament dels Premis Dr. Joan Costa i Roma 2021 (Vallès Occidental).
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Comunicació 
i intervenció 
en la salut 
sexual
Aquest any farem un taller 
pràctic de comunicació i in-
tervenció en la salut sexual 
per a tots els metges inte-
ressats, en el marc de l’insti-
tut de Formació Mèdica i Li-
deratge (IFMiL)

La funció sexual saludable i 
satisfactòria és una part de la 
vida en totes les edats que 
està reconeguda per l’OMS i 
els diferents posicionaments 
d’organismes com la Web of 
Science (WOS) i la Federa-
ción Española de Socieda-
des de Sexología (FESS). In-
tentar aconseguir-la millora 
la qualitat de vida de la po-
blació.

Els professionals de la salut 
han de fer un esforç per 
atendre i promocionar la sa-
lut sexual i oferir la informa-
ció, l’atenció i la derivació 
adecuades. És avui dia un 
objectiu en la pràctica assis-
tencial.

El curs us donarà els conei-
xements, les habilitats i les 
eines per fer-ho.

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

Metges 
de 
Sexologia

Manel 
Honrado, 
president

Metges MIR i 
Metges Joves 

Oriol Mirallas 
Viñas,
president

Curs de 
Sinologia 
associat al  
XX Congrés
Enguany, el XX Congrés Ca-
talà de Sinologia i Patologia 
Mamària es celebrarà el di-
jous 16 de juny al TecnoCam-
pus Mataró-Maresme, orga-
nitzat pels companys de 
l’Hospital de Mataró. 

Volem destacar que el curs de 
Sinologia associat al Congrés 
es farà en format virtual des 
de la pàgina oficial de la Soci-
etat, www.scsinologia.cat, on 
us podreu inscriure, consul-
tar el programa i assistir a les 
classes. Esperem que tots 
els professionals (infermeria, 
tècnics, primària, especialis-
ta o MIR) interessats en la 
patologia mamària gaudiu 
d’aquesta formació.

Metges de 
Sinologia i 
Patologia 
Mamària

Montserrat Solà 
Suárez,
presidenta

COMBinem 
coneixements: 
metges joves 
Han sigut unes festes barreja-
des amb una altra onada, 
aquest cop de l’òmicron, que 
ens ha afectat a molts, però a 
la Secció de Metges MIR i Met-
ges Joves seguim actius!

Volem anunciar-vos l’inici d’un 
cicle de jornades formatives 
que es titula "COMBinem co-
neixements: metges joves” i 
que farem periòdicament a 
les sis de la tarda. Ens centra-
rem en temàtiques que no 
sempre estan cobertes al 
grau de Medicina ni durant la 
residència, i que són compe-
tències transversals per a to-
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tes les especialitats. Creiem 
que poden ser interessants i 
educatives per a tothom. 

Vàrem començar el mes de 
març amb una jornada sobre 
medi ambient i medicina  
titulada "Salut planetària: què 
podem aportar com a metges 
joves" de la mà del professor 
de Medicina de l’UPF i exdi-
rector científic d’ISGlobal, Jo-
sep Maria Antó i Boqué, en 
format mixt presencial-virtu-
al. Aprofitem per agrair des de 
la Secció de Metges MIR i Met-
ges Joves la seva  col·laboració 
i implicació. 

També hem organitzat l’11a 
Jornada d’Orientació per als 
futurs MIR, celebrades del 14 
al 25 de març, i que s’han rea-
litzat en format virtual.

Volem comunicar-vos que  
renovarem la junta de la  
Secció MIR i Metges Joves de  
manera parcial el pròxim mes 
de juliol 2022 i us animem  
a presentar-vos-hi enviant  
un correu a metgesjoves@
comb.cat.  
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gener 
febrer 
març

2022 cultural
agenda

Conferència de  
Ramon Bramona.  
18 de gener

Expedició  
catalana  
a l’Ama Dablam 

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

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

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

A l’espai d’exposicions del CoMB, 
planta baixa. Entrada gratuïta.Exposicions

Montserrat Playà  
De l’1 al 15 de gener  
Pintures a l’oli 

Montserrat Viaplana 
Del 17 de gener  
al 15 de febrer 
Pintures a l’oli

Hèctor Garayar Jauregui 
De l’1 al 15 de març 
Pintura acrílica mixta

Acadèmia Atelier  
Sant Gervasi 
Pintura a l’oli i acrílica 
mixta 
Del 16 al 31 de març

20
22

Es premiaran cinc camps artístics  
i culturals: poesia, narrativa breu,  
pintura/dibuix, fotografia i cinema.

Vine a la Jornada cultural que se 
celebrarà a Lleida durant el mes  
de maig.

Concursos 
Artístics  
per a Metges

Com participar:  
http://concursosartistics.comb.catLa continuació 

dels actes 
culturals per 
via telemàtica
Una vegada més ens hem  
de referir a la pandèmia que 
ens ha impedit normalitzar 
la nostra activitat cultural. 
Tot i això vam començar el 
curs de manera optimista 
tot retornant les activitats a 
la nostra sala d’actes i obrint 
la possibilitat de fer les sorti-
des culturals mensuals, com 
també els viatges.

Esperem que aquesta vega-
da sigui la definitiva i no 
s’hagi d’anar enrere com ja 
ens ha passat. Ara, però, ja 
ens ha agafat ensenyats i te-
nim els recursos que neces-
sitem, preparats i posats al 
dia, cosa que ens permet de 
seguir oferint per via telemà-
tica una part de l’Agenda 
Cultural: les conferències, els 
concerts, el teatre i el cine, 
principalment.

Per connectar-vos-hi, con-
sulteu el web del Col·legi. 

Metges 
Sèniors

Jaume 
Casanovas, 
tresorer

Més informació de 
l’agenda cultural:

Seccions col·legials

abril 
maig 
juny

2022 cultural
agenda

Conferència a càrrec  
de Carles Paytubí

3 de maig

La medicina  
i la pintura 

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

Informació i instruccions de connectivitat al web http://agenda.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

El trimestre passat es van celebrar 

dues efemèrides anuals dedicades 

a les dones. La primera i no tan 

coneguda, l’11 de febrer, el Dia 

Internacional de la Dona i la Nena 

en la Ciència, i el 8 de març, el Dia 

Internacional de la Dona. Des de la 

Galeria hem volgut apuntar-nos a 

aquestes commemoracions parlant 

sobre l’última metgessa que hem 

publicat al web.

La doctora Encarnació Tuca 
Nasarre és una de les primeres 

metgesses que es forma i llicencia 

a la nova Facultat de Medicina de 

la Universitat de Barcelona, en el 

recentment inaugurat Hospital Clínic 

al carrer Casanova de Barcelona 

(1906). Encarnació Tuca acaba els estudis el 1914 i s’especialitza en 

obstetrícia, ginecologia i també pediatria. Munta una consulta privada 

al número 561 de la Gran Via de les Corts Catalanes, però també aprova 

les oposicions al Cos Mèdic Municipal i exerceix durant molts anys com 

a metgessa pediatra numerària de la Casa Municipal de Maternologia, on 

arriba a ser cap de la secció de Puericultura. Treballa 

tot la seva vida fins a la jubilació el 1962. No té una 

vida acadèmica, però com es pot veure a la secció 

Hemeroteca de la Galeria és una doctora reconeguda 

i premiada en diverses ocasions.

Més informació: www.galeriametges.cat

Retrat de la fitxa col·legial del Col·legi de 
Metges de Barcelona, ca. 1927. [Arxiu histò-
ric del Col·legi de Metges de Barcelona]

Encarnació Tuca Nasarre



42     

Miquel Lluís Rutllant 
Bañeres
(1940-2021)

Començà a treballar al Servei d’Hemato-
logia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau el 1967. Als 35 anys es convertí en 
director del Departament d’Hematolo-
gia i Banc de Sang. Va ser el primer 
president de la Societat Espanyola de 
Trombosi i Hemostàsia, també va presi-
dir la Societat Espanyola d’Hematologia 
1988-90. El 1976, en el seu Departament, 
es va fer el primer trasplantament al·lo-
gènic de medul·la òssia de l’Estat. Tam-
bé va ser director mèdic de l’hospital en 
dos períodes diferents, professor titular 
de la UAB, fundador de la Unitat d’Inves-
tigació de Sant Pau i membre de la Co-
missió d’Acreditació de Bancs de Sang. 
Per defensar els drets laborals dels seus 
companys, va promoure i va ésser el pri-
mer president de l’Associació Professio-
nal del Cos Facultatiu. Va ser un avançat 
al seu temps.
Va orientar amb afecte, entusiasme i de-
dicació els centenars dels seus deixebles 
i va tenir un protagonisme cabdal en la 
profunda transformació del nostre hos-
pital. El seu sentit de l’humor l’acompa-
nyava sempre i amb aquest somriure i el 
seu tracte senzill i proper, lluny de forma-
lismes, s’interessava per tot i per tothom.
Practicà tota la vida el rem i va presidir el 
Club Marítim de Barcelona. La seva vida  
ha estat un periple vogant amb esforç i 
afany contracorrent per portar la barca a 
la fita dels seus ideals. Aquest port ha 
estat la seva família i l’hematologia que 
avui tenim a Sant Pau, el seu llegat.

Jordi Craven-Bartle i Jordi Félez

Enrique Sierra Gil
(1945-2021)

Va néixer l’any 1945 a Barcelona i es va 
llicenciar en Medicina a la facultat 
d’aquesta ciutat. Destaca des del prin-
cipi per una gran afició per la cirurgia. 
Per la seva formació, va escollir l’Escola 
del professor Pere Piulachs Oliva i, en 
conseqüència, va ser admès com a 
metge del Servei de Cirurgia d’aquesta 
càtedra, on va continuar quan hi entrà 
el nou catedràtic, Cristòbal Pera Blan-
co-Morales. Va seguir la formació qui-
rúrgica fins a obtenir el títol d’especia-
lista en cirurgia general i va ser destinat 
més endavant com a metge intern al 
servei d’Urgències de Cirurgia de la ma-
teixa Càtedra de l’Hospital Clínic. 
Enrique era un gran afeccionat a les 
curses de braus i aquesta difícil cirurgia 
el va ocupar els anys posteriors com a 
cirurgià en cap de la plaça Monumental 
de Barcelona, fins que la van tancar. 
Dins del mon del toro, Enric Sierra era 
conegut arreu pels bons resultats de la 
cirurgia immediata i les seves ense-
nyances als cirurgians taurins espa-
nyols i de l’Amèrica del Sud.
Home afable, honest, amic dels seus 
amics, un gran cirurgià, un bon pare 
(dos fills, Yaiza i Enrique) i espòs de la 
seva muller Alicia, companya de tota la 
vida, que el va cuidar fins al darrer mo-
ment amb amor i paciència infinita.
Descansa en pau, amic meu, et troba-
rem a faltar.

Joan-Albert Mijares Grau,
excap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia del Centre Hospitalari del 
Principat d’Andorra

Josep Oller Macià
(1952-2021)

Pep, podem dir que hem gaudit d’una 
gran persona. Sempre has estat un 
amic dels teus amics, company dels 
teus companys i un metge molt impli-
cat amb la teva professió. Has exercit la 
pediatria ambulatòria, en l’àmbit públic 
al CAP i com a neonatòleg a l’hospital 
El Pilar i a la teva consulta privada, una 
de les més prestigioses de Barcelona al 
costat a la teva inseparable esposa Ma-
ría, t’has entregat totalment als teus 
pacients. Els teus coneixements, la teva 
experiència, l’empatia amb qui t’ha ro-
dejat, la proximitat amb els teus paci-
ents, la teva humanitat i, en definitiva, 
el treball ben fet, t’han convertit en un 
referent en la nostra professió. Trajectò-
ria que et va fer mereixedor del premi a 
“l’excel·lència professional” l’any 2011.
Des de la secció de pediatres i cirurgi-
ans pediàtrics del CoMB, vas demostrar 
tenir una gran capacitat negociadora 
per dignificar la nostra especialitat. No 
hem pogut tenir un millor company, 
alegre, positiu, solidari i generós.
Una malaltia crònica et va apartar pre-
maturament de la teva professió. Và-
rem perdre un gran metge, però et va 
permetre dedicar-te a la teva família, 
viatjar i gaudir de temps amb els teus. 
Pep, ara has començat un nou viatge. 
Els teus companys i amics sabem que, 
com sempre, ets amb nosaltres. Has 
estat un exemple per a tots i per això 
perduraràs en el nostre record. 

Salvador Millet Fité,
pediatre

Obituaris complets a: 
obituaris.comb.cat

Obituaris
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Joaquim Santos Ametlla
(1936-2021) 

Per a tots els que vam estar al seu cos-
tat, quan era cap de Sala de Dones del 
Servei de Medicina General i Cardiolo-
gia de l’Hospital de Sant Pau, i després, 
com a cap de Servei de Medicina Inter-
na a la Clínica de la Sociedad de Socor-
ros Mutuos, avui Hospital de Mollet del 
Vallès. La figura del doctor Santos va ser 
un referent que mai podrem oblidar. 
Era un gran clínic, format a l’entorn dels 
professors i doctors Agustí Pedro Pons i 
Pere Farreres. La seva manera d’ense-
nyar, el tracte personal i el projecte cre-
at amb el nom de Formació Mèdica de 
Sant Pau va fer que estiméssim l’exerci-
ci de la medicina d’una manera molt 
especial. 
Tots recordarem el passi de visita als 
matins, la sessió clínica del dimecres a 
la tarda i l’elaboració de les monografi-
es Medikator, que ens van permetre ser 
els metges que volíem ser. 
Ens ha deixat algú que, en l’etapa inicial 
de la nostra vocació professional, va fer 
que dedicàvem amb el seu exemple tot 
el que podríem ser en el futur, si, com 
ell, dedicàvem la nostra vida al bé dels 
altres. 
Volem manifestar aquí el nostre agraï-
ment a tot el que ell ens va ensenyar. 

Formació Mèdica de Sant Pau

Adolfo Ley Valle
(1936-2021)

Deixant de banda els aspectes biogrà-
fics que el van portar a la medicina i, 
particularment, a la neurocirurgia de la 
mà del seu pare, el doctor Adolfo Ley 
Gracia, i el van fer assolir l’excel·lència, 
esmentarem el vessant humà de la 
seva tasca com a cap del Servei de Neu-
rocirurgia de Can Ruti i mestre de tots 
els que el vam tenir amb nosaltres. 
Va pertànyer a una nissaga de caps de 
servei que, actualment, desgraciada-
ment, es troba en extinció i que consis-
teix a ser més savi que gestor, a donar 
sempre suport. Mestre a qui pots de-
manar ajuda, que està al teu costat i et 
dirigeix en el teu aprenentatge d’allò on 
tu ets feble i ignorant; que et fa saber 
amb duresa què és el que no li agrada, 
però que també sap trobar el moment 
de felicitar-te quan creu que ho has fet 
bé, sense haver potenciat la teva vani-
tat. De caràcter fort quan havia de mos-
trar severitat, però solament durava el 
moment de la tensió. Al quiròfan, i mal-
grat la tensió d’alguns moments, sem-
pre hi trobava algun punt divertit. Tots 
recordarem sempre les particulars des-
cripcions anatòmiques que feia d’algu-
nes estructures neurològiques. 
La descripció que s’ha fet d’Adolfo Ley 
com a “home polièdric” no solament és 
encertada, sinó que fins i tot és para-
digmàtica. Era un home de família, cul-
te, afable, educat i divertit. 
Descansi en pau.

Josep Maria Cladellas Ponsa,
deixeble i amic 

Josep Hortalà Arau 
(1934-2021)

Natural d’Olot, marxà de ben petit a 
Barcelona, on va ser alumne intern dels 
Jesuïtes de Sarrià-Sant Ignasi, promo-
ció del 1952.
Estudià Medicina a la Universitat de 
Barcelona i, des de l’1 de març de 1974, 
substituí el doctor Josep Valls Serra, an-
giòleg, qui va ser el seu mentor i per qui 
sempre va tenir només bones paraules.
El 30 de juny de 1976, obtingué el títol 
d’especialista en Medicina del Treball; el 
27 de desembre de 1977, el d’especialis-
ta en Cirurgia Cardiovascular, i el 26 de 
juny de 1979, el d’especialista en Metge 
d’Empresa. Va ser membre de la Socie-
tat Espanyola i Catalana d’Angiologia i 
Cirurgia Vascular i Endovascular.
Desenvolupà la seva tasca com a met-
ge a Barcelona, però també a Figueres 
els caps de setmana. Va ser un metge 
vocacional, dedicat plenament a la 
seva especialitat.
Participà i organitzà trobades d’antics 
alumnes de Jesuïtes-Sant Ignasi i va ser 
amant de l’òpera i de l’art (era soci 
d’Amics dels Museus de Catalunya). Te-
nia un caràcter alegre i afable i va ser 
un espòs inseparable durant més de 
cinquanta anys. Acabà la seva trajectò-
ria amb una progressiva malaltia dege-
nerativa, tan llarga com injusta.
Un brindis, com a La Traviata del seu 
admirat Verdi, pel meu estimat tiet!

Roser Bartrolí Roura
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Ramón Viladot Perice
(1942-2022)

Va néixer a Barcelona el 1942 i va fer els 
estudis de Medicina a la Facultat del 
Clínic, on va establir amistat amb el 
doctor Juan Carlos González Casanova, 
que es va mantenir a la feina i a l’Escola 
que van formar amb el professor Anto-
nio Viladot. Va obtenir el títol en Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatologia el 1971.
Va publicar diversos llibres i centenars 
de treballs a revistes nacionals i interna-
cionals sobre temes de l’especialitat. Va 
ser cap de servei de l’Hospital de Mar-
torell i més tard va començar a treballar 
a l’Hospital San Rafael de Barcelona on 
també va ser cap de servei (1988-2007). 
Va presidir i va ser membre de mèrit i 
d’honor de diverses societats catala-
nes, espanyoles, franceses, dels EUA i 
llatinoamericanes.
Ramón era un treballador infatigable, 
exigent, insistent, persistent i perfecci-
onista. 
La seva dedicació i el seu incessant in-
terès cultural el motivaven a investigar 
permanentment i a aprofundir en el co-
neixement de tots els aspectes relacio-
nats amb el peu i el calçat. Moltes de les 
experiències viscudes les va publicar en 
un dels seus darrers llibres: Anécdotas, 
recuerdos y reflexiones de un trauma-
tólogo jubilado.
El seu vast llegat romandrà entre nosal-
tres a través de les 25 Lecciones sobre 
Patología del Pie.
Volem transmetre el nostre més sentit 
condol a la seva esposa Mari Carmen i a 
la seva família.

Antoni Dalmau Coll,
president de la SEMCPT

Isabel Illa Sendra
(1952-2022)

La professora Isabel Illa, directora de la 
Unitat de Neuromuscular de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona,   va morir el 20 
de març de 2022. Apassionada neuròlo-
ga, una de les poques dones científi-
ques de la seva generació a Espanya, 
deixa un llegat impressionant. Després 
de la seva tesi doctoral, en la qual va de-
senvolupar una prova per quantificar els 
anticossos anti-AChR, va fer una estada 
postdoctoral al NIH, on va fer impor-
tants contribucions, com ara la descrip-
ció de la miopatia induïda per AZT en 
pacients amb VIH.  En tornar a Barcelo-
na,   va muntar un laboratori enfocat a la 
recerca translacional en malalties neu-
romusculars. El seu laboratori ha fet 
contribucions molt rellevants.
Va ser la primera i única dona presiden-
ta de la Societat Espanyola de Neurolo-
gia i la primera dona catedràtica de 
Neurologia a Espanya. Era fidel als seus 
principis, al seu equip i a la seva família. 
Va compartir la vida personal i laboral 
amb el seu marit, Rafael Blesa, també 
neuròleg. Isabel Illa ens deixa un llegat 
immens. Els seus descobriments perdu-
raran durant molts anys als llibres de 
Neurologia, en la memòria dels que es 
van formar al seu costat i en els pacients 
que va tractar. La recordarem com una 
metgessa entregada, excel·lent profes-
sora i científica. Trobarem afaltar les se-
ves valuoses aportacions. 

Montse Olivé, Eduard Gallardo, Luis Querol, 
Ricard Rojas, Janina Turon i Alberto Lleó 
en nom de la Unitat de Malalties Neuromusculars 
i de tot el Servei de Neurologia de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

Antoni Galofré i Figueras 
(1957-2021)

El doctor Antoni Galofré i Figueras va 
morir el 22 de desembre de 2021 a Men-
doza, Argentina. Nascut a Sabadell el 
1957, l’any 1974 entrà a la Facultat de 
Medicina de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Llicenciat en Medicina i 
Cirurgia el 1980 i especialista en Cirur-
gia General i Digestiva el 1991, fou col·la-
borador del servei d’Urgències Quirúr-
giques de la Clínica Creu de la Mútua 
Sabadellenca, adjunt al servei de Cirur-
gia de la Clínica Quinta de Salud La Ali-
anza de Vic i adjunt del servei de Cirur-
gia de l’Hospital Universitari de Vic.
Desenvolupà una intensa activitat 
d’exercici lliure. Creà un servei d’urgèn-
cies domiciliaries, pioner al seu temps, i 
fou consultor de diverses assegurado-
res. El 1985, fundà el Centre Mèdic Sa-
badell, on es fa assistència ambulatòria 
a totes les especialitats mèdiques i qui-
rúrgiques, treballant amb nombrosos 
col·legues generalistes i especialistes, 
en alguns casos, des de fa més de vint 
anys.
El doctor Galofré deixa esposa, Marta 
Martí i Rosés; fills, Marc i Caroline 
Strauss, Carla i Anna; i un net, Liam.
Des d’aquestes línies volem fer arribar a 
la seva família el més sincer condol en 
nom dels seus companys de professió.
Que reposi en pau

Jaume Mestre i Saura
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El Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar, el passat 3 de novembre de 2021, 
un funeral en memòria dels metges difunts de Barcelona, en el qual es va retre 
homenatge als següents col·legiats (de novembre de 2020 a octubre de 2021).

 � Eduard Allué Alegre
 �  María Angeles Almenar Pasies
 � José-Carlos Alonso Duat
 � José Luis Alonso Pizarro
 �  Jerónimo Alsina Rocasalbas
 � Josep Altes Pineda
 �  María del Carmen Altisent Roca
 � Juan M Álvarez Rodríguez
 � Josep M Andreu Morato
 � Rafael Arderiu Gras 
 � Francisco Ávila Caballer
 � Pedro Ayesa Cano
 � Valentí Bailo Escalada
 � Josep Ballus Noguera 
 � Carles Ballus Pascual
 �  José Antonio Bañuelos Roda
 � Joan Barceló Matas
 �  Arturo-Domingo Bascompte Nadal
 �  Josep Manuel Baselga Torres 
 � Ignasi Bassas Miquel
 � Fernando Bayle Gabarro
 � Gabriel Bedos Casals
 �  María Pilar Begué González
 � Miguel José Bel Llop
 � Roger Bernat Landoni
 � Alicia Bernuz Escriche
 � Juan Luis Bertran Soler
 � Edmon Blasco Riera
 �  Fernando Bouffard Vicente
 � Miguel Camarasa Alonso
 � Domènec Campillo Valero
 � Joaquim Camps Cardona
 � Jaume Canet Capeta
 �  Salvador Carreras Canudas
 �  Jaime Casadevall de la Herran
 � Josep Lluís Casals Agustí
 � Eduard Castells Cuch
 �  Quirino-Luis Cavero Cosculluela
 � Josep Lluís Codera Vistuer
 � Joan Corbella Roig
 �  Josep Corominas Busqueta
 � Josep Corrons Espinal
 � Eduardo Cortés Otero
 �  Francisco Crespo Mengibar
 � José Cruz Samper
 �  Manuel Cuadrado Sánchez
 �  María Asunción Cuchi Broquetas
 � Conrad Curto Soler
 � José de Asprer Casado
 � Eugenio de Blado López
 �  Gladys de Fortuny González
 �  Manuel de la Iglesia Fernández 
 � Mustafa El-Ebiary Alarcón
 � Enrique Emeterio Reig
 � Juan María Escofet Rovira
 �  Felipe Escorihuela Ferreruela
 �  María Blanca Farrus Lucaya
 � Patrícia Fernández Bigorra

 � Regino Fernández Díaz
 �  Antonio de Padua Fernández Nonell
 � Carlos Fernández Serra
 � Enric Fernández Simó
 �  Alfonso Fernández-Cid Fenollera
 � Juan Ferrer de Paula
 � Manuel Ferrer Morrón
 � Francesc Ferreros Cusi
 � Francesc Florit Seguí
 � Màrius Foz Sala
 � Miquel Fulquet Nicolás
 � Antonio Garbayo Teres
 � María Pilar Garcés Ruiz
 � Carles Garcia Vive 
 � Arturo Garrido Saldaña
 � Josep Gasol Lascorz
 � Juan Gil Franco
 � Elena Giménez Romeo
 �  Alfredo Gimeno Domínguez
 �  María Teresa González Álvarez
 �  Juan-Carlos González Casanova 
 � Vicente González Mestre
 � Gonzálo Gutiérrez García
 � Miguel Hellín Ribera 
 � Lorenzo Herreros García 
 � Leyre Izaguirre Lasa 
 � Francesc Jane Carrenca
 �  María Teresa Jiménez de Anta Losada
 � Rafael Jiménez González
 � Juan Ramón Kovar Solé
 � Fernando Lafuente Rodés
 � Anna Libran Oriol 
 � Juan Lluis Llobet Pastor
 � Luisa López Duesa
 � Montserrat Lucas Talan
 � Alfredo Marqués Gubern
 � Ramon Martí Bonet
 � Carles Martí Valeri 
 �  César Domingo Martín Eleno
 �  Vicente Martínez de Carvajal Hedrich
 � Mateu Matas Jové
 � Enric Mateu Bordas
 � Albert Mauri Cunill
 � Joan Minguella Solá
 � Marta Miquel Faig
 � Antoni Montaña Morató 
 � Antonio Morcillo Navarro
 � Josep Mullor Esplugues
 � Joaquín Navarro Desentre
 �  Luis Álvaro Noguer Rodríguez
 � Jorge Juan Nolla Ohlsen
 � Josep Maria Olivé Tolosa
 � Jaume Orriols Bernet 
 � Josep Ossó Pijuan
 � Alexandre Padrós Fradera
 � Eugeni Pàmpols Llevot
 �  Miguel Ángel Parrilla Castro
 � Ana Pereira Rosalen

 � Félix Carlos Pérez Villa 
 � Antonio Peris Arso
 � Francesc Permanyer Fita
 �  Julio Alberto Postigo Romero 
 � Pau Pou Blanco
 � Pablo Poza Abia
 � Silvia Ramón Rona
 � Alfonso Ramos Cruz
 � Paloma Rancaño Inés
 � Valentín Rasero Requejo
 � Lucas Raya Cortés
 � Amando Redondo Arola
 � Montserrat Reñé Niubo
 � Ramon Reñé Viladrich
 � Celestino Rey-Joly Barroso
 � Ángel Rivas Palmer
 � Rosa Robert Artigas 
 � Josep Maria Roca Bassols
 �  María Rosa Rodríguez Rubio
 � Vicenç Romagosa Puig
 � Josep Rosell Boleda
 � Josep Rubies Ferrer
 � María Ramos Ruiz Catalán
 � Carlos Sabaté Almarza
 �  María Antonia Sambeat Domènech
 � Miguel Sánchez Miró 
 � Manuel Sánchez Moya
 � Joaquim Santos Ametlla
 � Benicio Sanz Colomo
 � Enric Sarret Grau 
 � Xavier Sàrrias Lorenz
 � Pere Serret Estalella
 �  Júlia Soares Alexandre de Almeida
 � Guillem Solé Batlle
 � Carles Soler Durall
 � Miquel Soler Font
 � Josep Soley Freixas
 � Martí Solís Nadal
 � Josep Solsona Llansama 
 �  Ramon Maria Soriano Camps
 � Josep Lluís Teixidó Pabón
 � Guillem Torres Sastre
 � Manuel Tortajada Morella
 � Lluís Tresserra Llaurado
 � Miquel Àngel Trias Visbal
 � María José Trueba Mira
 � Josep Turró Corominas
 �  Óscar-E del Valle-Ortiz Maestu
 � Silvia Vaquero Gómez
 � Vicente Varea Calderón
 � Félix Vázquez Prieto
 � Norberto Vidal Malaka
 � Jaume Vilamajo Escoda
 � Francesc Vilardell Viñas
 � Jesús Viu Corominas
 � Josep Vivancos Rius 
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Cooperació
Més informació:
www.comb.cat/ca/
serveis/cooperacioLliurament de les Beques 

Bada de cooperació a set 
metges per fer estades 
formatives

A l’edició de 2021 de la 28a edició 
de les Beques “Dr. José Luís 
Bada” per a la formació de met-

ges en matèria de cooperació, es van 
presentar sol·licituds, de les quals se’n 
van seleccionar set: una estada forma-
tiva al Servei de Pediatria de l’Hospital 
del Mar, un curs del Programa de Salut 
Internacional de l’ICS (PROSICS) de 
Barcelona, cuatre màsters en Salut In-
ternacional i Cooperació de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB) i una 
formació en l’especialitat de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia a Burkina 
Faso. L’import total de les beques con-
cedides va ser de 24.750 €.

L’objectiu del CoMB amb el lliurament 
de les Beques Bada és continuar con-
tribuint al món de la Salut Global,  
la Cooperació Internacional i l’Ajut Hu-
manitari, a través d’aquesta i d’altres 
activitats, ajudant els metges a for-
mar-se en aquestes matèries.

La selecció de les persones candidates a 
beca i les quanties adjudicades als sol·li-
citants seleccionats es fa d’acord amb 
uns criteris orientatius generals, que són:

• Idoneïtat i adequació del contingut 
del programa o estada formativa a l’ob-
jecte de les beques. 

• Expedient acadèmic. 

• Experiència prèvia en el camp de la 
Cooperació Internacional. 

• Aplicabilitat/incidència de la forma-
ció o estada formativa en activitats de 
cooperació. 

Metges Becats

Suzy Carla Candé Vinha 
Afonso
Estada Formativa a 
l’Hospital del Mar  
(Servei de Pediatria) 

Laia Bruna Estrach
Curs de Salut 
Internacional  
(Prosics-Barcelona)

Blanca Ivars Ibiza
Màster en Salut 
Internacional i 
Cooperació (UAB)

Maria Martín Orejas
Màster en Salut 
Internacional i 
Cooperació (UAB)

Juan Ignacio Rodríguez 
Gómez 
Màster en Salut 
Internacional i 
Cooperació (UAB)

María Mercedes Vallejo 
Tobón 
Màster en Salut 
Internacional i 
Cooperació (UAB)

Adoumbaye Djmiltona
Especialitat de Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia a Burkina 
Faso

• No estar percebent altres suports o 
ajuts econòmics per a l’activitat forma-
tiva per a la qual se sol·licita la beca.

La Comissió Avaluadora selecciona els 
candidats i determina la quantia de les 
beques a percebre. Els membres de la 
Comissió Avaluadora signen en cada 
convocatòria una declaració de conflic-
te d’interessos.

METGES  
COOPERADORS
Els metges que tinguin interés per 
l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament i la salut internacional, en l’es-
pai de l’Àrea de Cooperació del web del 
CoMB hi trobaran consells per preparar 
bé les estades sobre el terreny, així com 
experiències d’altres metges i metges-
ses cooperants i tota la informació so-
bre les Beques ”Dr. José Luis Bada” que 
promou el Col·legi.

A més, també poden formar part de la 
Secció de Metges Cooperadors o po-
sar-s’hi en contacte per participar en 
un projecte de cooperació o si busquen 
col·laboradors. 
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El Col·legi dedica el 2022 al 
doctor Josep Laporte i Salas
La Junta de Govern del CoMB acorda 
dedicar l’any 2022 al doctor Josep Laporte 
i Salas (1922-2005), amb motiu del centenari  
del seu naixement. L’exconseller de Sanitat  
i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, serà  
el comissionat dels actes.

J osep Laporte ha estat una de les 
persones que durant més temps i 
amb més eficàcia ha servit Cata-

lunya, entenent en aquest cas el verb 
servir com la dedicació del seu temps i 
de la seva intel·ligència a fer coses que 
millorin el seu país. 

Ha estat probablement la persona que 
ha ocupat més càrrecs de direcció, tant 
en el terreny acadèmic, com polític, i en 
tots ha deixat un llegat important. Va 
ostentar càrrecs de responsabilitat 
acadèmica com a rector de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB) 
(1976-1980 ) i com a president de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques (1970-
1974), de la Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya (1993-2002) i de 
l’Institut d’Estudis Catalans (2002-
2005). En càrrecs polítics, afronta el de 
conseller de Sanitat (1980-1988) i el de 
conseller d’Ensenyament (1988-1992) i, 
a més, fou comissari d’Universitats 
(1992-1995). El més destacable de La-
porte és que en tots aquests càrrec du-
gué la iniciativa i va deixar un llegat 
que encara enriqueix Catalunya.

Josep Laporte era un metge que, en el 
moment de llicenciar-se, volia ser en-
docrinòleg i per això va entrar com a 
metge assistent al servei del professor 
Pedro Pons a l’Hospital Clínic, per for-
mar-se amb un antic deixeble del doc-
tor Marañón, el doctor Pérez Victoria, 
que era el cap del Dispensari d’Endo-
crinologia de la Clínica Mèdica A, que 
dirigia Pedro Pons. 

Per fer la tesi doctoral, Laporte sol·licita 
al professor Garcia Valdecasas, catedrà-
tic de Farmacologia, que el deixi anar a 
la càtedra per poder fer el treball de tesi 
i que li faci de director. Valdecasas l’ac-
cepta i Laporte estarà deu anys fent 
una tesi sobre tiroide, amb la qual gua-
nyarà el premi extraordinari de docto-
rat i el premi Marañón de l’Acadèmia 
Médico Quirúrgica de Madrid.

A la càtedra de Farmacologia, es relaci-
ona i fa amistat amb un estol d’investi-
gadors joves, que acabaran sent figu-
res de la farmacologia espanyola. Fa un 
parell d’estades a l’estranger, Oxford 
(1962) i Milà (1966), i comença una car-
rera de farmacòleg: professor adjunt, 
catedràtic a Cadis (1967), a València 
(1970) i finalment a la UAB (1970).

El mateix any que obté la càtedra de 
Farmacologia Clínica de la UAB és ele-
git president de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. Durant el seu mandat, esti-
mula la publicació del Vocabulari Mèdic 
(1973), una obra d’una necessitat abso-
luta en aquell temps per facilitar l’ús 
d’un lèxic català correcte.

El 1976 es nomenat rector de la UAB, 
però renuncia al càrrec el 1980 per pre-
sentar-se a les eleccions al Parlament 
de Catalunya. Aconsegueix l’escó i el 
mateix any es nomenat per Jordi Pujol 
conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Laporte fa una notable reforma, trans-
formant el model sanitari de Catalunya, 
centrat especialment en l’assistència 

primària, i en el desenvolupament dels 
hospitals comarcals.

El 1988, acaba el seu mandat com a 
conseller de Sanitat, quan és nomenat 
conseller d’Ensenyament (1988-1992), 
des d’on aconsegueix l’equilibri entre 
el servei d’educació pública i el de l’en-
senyament privat, en un sol model do-
cent. A més, amplia considerablement 
el sistema universitari públic amb la 
creació de les universitats de Girona, 
Lleida, Pompeu Fabra i Rovira i Virgili.

Finalment, el 1992 és nomenat comis-
sari d’Universitats i Recerca, des d’on 
contribueix a la creació de la Universi-
tat Oberta de Catalunya el 1994.

El 1995 deixa aquest càrrec i passa a 
presidir la Fundació de Gestió de l’Hos-
pital de Sant Pau, fins l’any 2002. En 
aquest temps, participa en la creació 
del nou hospital.

El 2002 es elegit president de l’Institut 
d’Estudis Catalans, la institució catala-
na amb més prestigi científic. El 16 de 
febrer de 2005, Laporte és a la presen-
tació d’un informe sobre el canvi climà-
tic a Catalunya, al Palau de la Generali-
tat, quan cau fulminat per un infart 
agut de miocardi. 

Cultura i societat

Miquel Bruguera Cortada, 
director de la Unitat d’Estudis 
Acadèmics del CoMB
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Nadala sobre l’obra artística del Col·legi. El llibret amb què 
la Junta del CoMB va felicitar el Nadal va oferir un recorregut 
pel conjunt de peces artístiques que hi ha exposades als dife-
rents espais de la seu col·legial. Un edifici singular i de recone-
gut valor arquitectònic a on es mostra els elements artístics 
que conté, la seva història i autors. 

El professor Rossend Carrasco Formiguera entre els seus deixebles al gabinet de Fisiologia de la 
Universitat de Puebla, Mèxic, c. 1941-1945.

E l mes de desembre de 2021,  
el doctor Daniel Figuerola Pino va 
fer donació al Museu d’Història 

de la Medicina de Catalunya (MHMC) 
d’un important fons documental perta-
nyent al reconegut diabetòleg Rossend 
Carrasco Formiguera. 

En les dècades de 1920 i 1930, Carrasco 
Formiguera va fer diverses publicaci-

Donació d’un fons documental  
de Rossend Carrasco Formiguera  
al Museu d’Història de la Medicina 
de Catalunya

ons i organitzà cursos sobre diabetis. 
En reconeixement a la seva vàlua en el 
terreny de la diabetologia, el 1933, quan 
s’estructura la Universitat Autònoma 
de Barcelona és nomenat professor 
agregat de la càtedra de Malalties de la 
Nutrició. La significació política famili-
ar, la guerra civil espanyola i l’afusella-
ment del seu germà Manuel, dirigent 
d’Unió Democràtica de Catalunya, el 

juny de 1939, l’obliguen a exiliar-se a 
Mèxic, on és contractat com a profes-
sor de la Universitat de Puebla i de la 
Universitat Nacional Autònoma. Poste-
riorment, marxa a Veneçuela, per ocu-
par les càtedres de Fisiologia de Méri-
da, Maracay i, també, de la Universitat 
Central de Veneçuela (1963-1972). 

La documentació donada al MHMC, 
que fins ara s’ha conservat a la Funda-
ció Carrasco Formiguera, està formada 
per deu arxivadors que contenen do-
cuments de la recerca i publicacions 
que Carrasco Formiguera va fer durant 
el seu exili, primer a Mèxic, i després, a 
Veneçuela, des de 1939 fins a 1974. 

El MHMC posa tota aquesta informació 
i documents a disposició dels historia-
dors de la medicina i de tots aquells in-
vestigadors que fan història de l’endo-
crinologia i, sobretot, de la diabetis 
durant el primer terç del segle xx, com 
també dels interessats a conèixer les 
dificultats dels metges i les metgesses 
que van patir la Guerra Civil i l’exili. 

Cultura i societat
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Retrat de Manuel Codorniu i 
Ferreras per a les Corts 
Constituents: galeria de 
representants del poble per José 
Vallejo. Madrid. Litografia de JJ 
Martínez. Madrid. 1855. [Biblioteca 
Nacional de España].

El doctor Ramon Nolla amb 
l’uniforme de coronel carlí 
1872-1876. [Arxiu Joan Subirana].

Retrat del doctor Francesc Ferrer i 
Oller. Obra del retratista 
porto-riqueny José Campeche 
(1751-1809).

Francesc Soler i Garde, metge 
militar català cap als anys 1930. 
[Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya].

Pot ser una sorpresa per a alguns 
lectors que hi hagi un nombre 
tan elevat de metges catalans a 

la sanitat militar espanyola dels segles 
xviii i xix en contrast amb l’escassa im-
plicació catalana en les aventures mili-
tars de la corona espanyola. Això, en 
gran part, és degut als furs catalans, 
que prohibien servir l’exèrcit fora del 
Principat, tot i que hi ha algunes excep-
cions, com la Batalla de Lepant, on van 
tenir gran protagonisme els catalans 
Lluís de Requesens i Joan de Cardona. 
El poc compromís militar dels catalans 
explica que fins i tot la defensa de les 
fronteres de Catalunya amb França es-
tigués a càrrec de mercenaris alemanys 
pagats per la corona de Castella i de 
soldats castellans.

Contrasten aquests fets amb l’elevat 
nombre de metges catalans a l’armada 
i a l’exèrcit. Quan es creen els Reials Col-
legis de Cirurgia, per obra de Pere Vir-
gili (el primer el 1749 a Cadis per formar 
cirurgians per a l’armada i després, el 
1760,  a Barcelona per formar cirurgians 
per a l’exèrcit) és quan molts joves nas-
cuts a Catalunya s’inscriuen perquè sa-
ben que quan acabin els estudis i in-
gressin a l’armada o a l’exèrcit tindran 

Metges catalans a la sanitat militar
Galeria de Metges Catalans

una paga assegurada i, segons on esti-
guin aquarterats, també podran tenir 
activitat privada.

Als quadres de comandament mitjà hi 
trobem molts catalans, alguns fins i tot 
arriben a generals, majoritàriament al 
segle xix. Però, excepte Manuel Codor-
niu Ferreras, un dels fundadors de la 
sanitat militar espanyola, i Salvi Illa 
Ponsich, que dirigeix la sanitat militar 
durant la Guerra de la Independència, 
els catalans no ocupen els llocs de mà-
xima responsabilitat en la sanitat mili-
tar. Aquells que més possibilitats d’as-
cendir tenen són els que viatgen a les 
colònies d’ultramar, Cuba i Filipines. A 
Cuba, hi trobem Josep Castellví Vila i 
Francesc Soler Garde, entre molts d’al-
tres. A les Filipines, hi ha Ernest Bach 
Delprat i Antoni Codorniu, metges que 
apareixen tots a la Galeria de Metges 
Catalans per algunes contribucions es-
pecials, com la creació d’hospitals mili-
tars, la lluita en les epidèmies o l’edu-
cació dels metges que han de formar 
part d’expedicions als tròpics. Per a la 
gran majoria d’aquests metges cata-
lans, la seva estada a les colònies és 
una etapa intermèdia, amb els ulls po-
sats a dirigir un hospital militar a la ma-

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

teixa Catalunya o en un territori pròxim.

Al segle xviii, a la Galeria de Metges Ca-
talans apareixen metges militars que 
van ser a les colònies americanes, com 
Francesc Argerich Batallas, Josep An-
toni Capdevila, Salvi Gaffarot o Cristo-
bal Martí de Montúfar, primers mes-
tres de la medicina argentina, alguns 
dels quals contribueixen a reforçar els 
exèrcits independentistes. Tenim tam-
bé Francesc Oller Ferrer, introductor 
de la vacunació antivariolosa a Puerto 
Rico, o Josep Salvany, un altre metge 
militar català destacat, sotsdirector de 
l’Expedició Filantròpica de la vacuna 
de la verola, que contribueix a frenar 
l’expansió de la verola al continent 
americà per haver vacunat milers d’in-
dígenes de l’Amèrica del Sud. A més, a 
la Galeria, hi apareix el metge més des-
tacat a les guerres carlines: Ramon No-
lla Martí, que participa molt activa-
ment a la tercera guerra com a cap de 
sanitat de l’exèrcit carlí. 
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CONSULTES 
MÈDIQUES 

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

  Teresa
619 701 701

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

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

Despatxos mèdics
Carrer Tuset/Travessera de 
Gràcia. Amb tots els serveis 
es lloguen de dilluns a 
divendres. Atenció 
secretaria 12 hores. Neteja 
diària. Informàtica. 
Personalització i 
màrqueting.

  Zona Mèdica 
www.mtb.cat

  933 906 716 
627 561 091
  sosquin 
@zonamedica.es

 
CALLMED. Suport 
telefònic per a Clíniques i 
Centres mèdics
Atenció telefònica 
personalitzada. Experiència 
en la gestió d’agendes 
mèdiques totes les 
especialitats. Des de 125 
euros al mes. Tarifació 
variable per segons 
d’operadora. Supervisió i 
formació dels operadors 
inclòs.

   www.callmed.net
  933 906 703 
627 561 091
  comercial@callmed.net

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

629 724 271

Lloguer de despatx  
al Centre Mèdic 
Bonanova
Situat a la mateixa plaça 
Bonanova. Es lloga despatx  
en un entorn privilegiat. El 
centre té altres 
professionals: metges i 
fisioterapeutes. De 9 m2 
amb molta llum i un balcó, 
amb vista a la plaça. En un 
2n pis. Ben comunicat 
amb els FFCC, autobusos i 
2 pàrquings. Preu a 
convenir.

 Dr. Manuel Montero
 628 529 166
 info@centromedico 

bonanova.com

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 traspassa centre 
mèdic en 
funcionament al 
Masnou per jubilació
Pere Grau, 40, baixos, el 
Masnou. Poso a disposició 
de metges especialistes i 
altres professionals de la 
salut centre mèdic. Preu a 
negociar.

   Dr. Enric Corbella
 620 631 068
  corbellaran 
@telefonica.net

Centre terapèutic 
multidisciplinari 
(Psicòlegs, 
Fisioterapeuta, 
Nutricionista)
En finca règia a la Rambla 
Catalunya (on va viure 
metge insigne) al costat de 
metro Diagonal. Ofereix 
despatxos a metges, 
especialitat no cruenta 
(psiquiatres, estètica, 
dermatòleg, família). 
Secretària, wifi, a/c 
independent, agenda, 
servei de cobrament de 
visites etc.

 Marga
 661 303 069

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

Despatx sanitari en 
lloguer per dies
15 m2 en centre 
multidisciplinari a peu de 
carrer, barri del Clot (Bcn). 
Preu 205 €+IVA dia. Inclou: 
subministraments, wifi, 
videoporter 
individual, aire cond. indiv., 
accessible, neteja, arxiu, 
rentamans, etc. Ambient 
agradable fengshui. Molt 
ben comunicat.

 Núria
 618 568 997 (Whatsapp)

Es lloga consulta de 
dijous a dissabte
Concili de Trento, 78 1r 8è, 
08018 Barcelona. Al costat 
de parada de metro Bac 
de Roda. Aire condicionat. 
2 ascensors.

 933 078 195 / 685 510 692
  20364jpd@comb.cat

Local en lloguer ideal 
laboratori, anàlisis i 
activitat sanitària
Primer pis, dues rampes 
d’accés i dos ascensors. Es 
permeten obres de 
remodelació. Al costat 
plaça Virrei Amat. 3 grans 
estances, patí i rebedor.

  690 218 895 / 934 292 
960 (5 tons deixar 
encàrrec)

Despatx en centre 
psicologia, medicina i 
salut, dreta Eixample
Eixample Dret, a prop del 
passeig de Gràcia. Molt 
ben comunicat, cèntric. 

Superfície aprox. 15,5 m², 
ventilat, moblat. Secretaria 
a les tardes, sala d’espera, 
staff. Disponible diversos 
dies de la setmana. Preu 
mensual un dia: 144-177 €, 
per dos dies i mig a la 
setmana: 353-440 €. 
Possibilitat d’integració en 
l’equip.

 Isabel referència: 
001209

 93 215 03 44 
629 955 156

Lloguer consultori en 
Centre de Salut 
Integratiu
Objectiu: donar als 
pacients un servei integral 
i crear sinergies entre 
professionals. Consultoris 
recentment reformats, 
moblats, amplis, amb llum 
natural. Barri de 
Sarrià-Pedralbes. Lloguer 
per mòduls (matí i/o tarda).

 Diana Donat Vargas
 695 935 590

  dianadonatnutricion@
gmail.com

Consultes per a 
medicina i salut, 
psicologia, teràpies
Brusi, 39, passatge, local 49 
EMPO. Administració, 
lliteres hidràuliques. 
Disposa de Registre 
Sanitari. Es demana alta 
autònoms, assegurança 
responsabilitat civil, blocs 
mínim 4 hores, pagament 
lloguer complet i mensual 
pels blocs horaris 
(indistintament hores 
treballades i festius 
mensuals 10 €/hora (IVA 
inclòs).

 www.empo.es
 609 069 705

  info@empo.es

Lloguem despatx  
de dotze metres 
quadrats
Moblat dintre de centre de 
fisioteràpia al barri de la 
Sagrada Família a 
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Barcelona. Possibilitat de 
llogar a temps complet, 
per dies o mòduls de matí 
o tarda. Preu temps 
complet 496,10 € 
mensuals. Mòduls a partir 
de 78 €. Altres opcions, 
consultar.

 629 642 509
  kinesiosf@gmail.com

Lloguer de despatxos 
dreta Eixample
Eixample dret, a prop del 
passeig de Gràcia. Despatx 
en centre psicologia, medi-
cina i salut. Superfície 
aprox. 15,5 m2, ventilat, 
moblat. Secretaria a les 
tardes, sala d’espera, staff. 
Molt ben comunicat, 
cèntric. Disponible en 
diversos dies de la 
setmana. Possibilitat 
d’integració en l’equip. 
Preu mensual 1 dia: 144-177 
€ / per dos dies i mig a la 
setmana: 353-440 €.

 Isabel
 932 150 344 (dilluns a 
dijous 17 a 20 h) o  
629 955 156
  www.centreemilimira.
com

Es ven Centre Mèdic 
(Societat + Local) per 
jubilació a Rubí
Permisos i Convenis amb 
Mútues de Malaltia + 
Accidents i Trànsit per a 
carnets de conduir. Local 
amb 5 despatxos, sala de 
cures, sala de raigs X, 
rehabilitació, recepció i 
inclou mobiliari i aparells.

 610 316 273

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 correspondèn-

cia i transcripcions per 
ordinador (textos en Word). 
Demanar per Gemma o 
Manel

 934 173 547 
 Fax 934 213 487
     boomerang1 
@outlook. es/ 
boomerangsecretariate-
lefonica@gmail.com

Empresa de serveis
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 
Es lloga pis en 
residència
Eixample Esquerra.  
Una habitació amplia,  
saló menjador, cuina, 
vestidor, bany, rebedor, 
cambra de bugaderia-
planxa. Terrassa a jardí i 
traster. Servei restaurant 
(dinars i sopars, preu 6 €). 
Infermeria 24 H. Gimnàs 
salons socials i joc. 
Manteniment 24 H.

 Dra. Ma. Luisa Marín
 616 445 559
 15280lmp@comb.cat

TREBALL 
Auxiliar d’infermeria, 
recepcionista/
telefonista s’ofereix
per treballar en consultori 
mèdic. Informàtica, català 
nivell C i castellà. 
Disponibilitat horària. 
Experiència 14 anys a 
l’hospital de Barcelona i 
altres.

 Rosa M.
 676 574 239 / 933 339 
226

  rosamarcoc 
@gmail.com

S’ofereix per treballar 
en consulta mèdica
Com a recepcionista, 
telefonista, tasques 
administratives i auxiliar 
d’infermeria. Informàtica. 
Català nivell C. Incorpora-
ció immediata. Tinc 
referències.

 Montse
 650 089 369

  montsesosp3 
@hotmail.com

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

  M. Antonia González 
Comellas
 609 944 941

M’ofereixo com a 
administrativa o 
recepcionista
Amb 14 anys d’experiència 
i secretaria metge, atenció 
telefònica, programació de 
visites i agenda mèdica, 

cobrament de mútues, 
disponibilitat tot el dia.

  Susana Martínez 
Galindo
 686 054 311

  susannamartinez66 
@gmail.com

S’ofereix auxiliar 
d’infermeria i 
secretària de direcció
Per a consulta privada, 
mitja jornada o completa.

  mariajose.blasi 
@gmail.com

S’ofereix 
recepcionista per 
treballar en centre 
mèdic zona 
Maresme
Gran capacitat per valorar i 
gestionar la demanda 
assistencial i àmplia 
experiència en informàtica. 
Amb referències.

 Anna Rodriguez
  628 325 296   
620 631 068

Recepcionista/
administrativa, 
m’ofereixo per 
treballar en consulta 
mèdica
Recepcionista, atenció 
telefònica i tasques 
administratives. Jornada 
completa o parcial. 
Disponibilitat immediata.

 Esther
 636 396 712

 epijoan12@gmail.com

Secretària-
recepcionista de 
tardes
Àmplia experiència, més 
de 15 anys en feines 
administratives, recepció, 
comptabilitat, facturació i 
atenció al públic. 
Responsable i entregada, 
habilitats comunicatives. 
Preferiblement, tardes, 
podria alguns matins. Cinc 
anys en consulta de 
dermatologia.
Català-Castellà-Anglès

 Maria Torrens
 615 259 179

M’ofereixo per 
treballar com a 
auxiliar 
administrativa/
recepcionista
Responsable, organitzada, 
bona presència, 
experiència amb tracte el 
públic.

 Maite Rubio
 629 812 897

  maiterubiocasany 
@gmail.com

Dona de 51 anys. 
M’ofereixo per 
treballar en 
consultori mèdic
Tasques de recepció, 
organització agenda 
mèdica. Responsable i bon 
tracte amb la gent. 
Preferentment tardes o 
tardes i algun mati. 
Incorporació immediata.

 Beatriz
 660 531 582

Recepcionista-
secretària, atenció 
telefònica
Gestió administrativa, 
agendes consultes, 
cobraments. Informàtica 
nivell usuari, sentit de 
l’organització, amb 
iniciativa, responsable, 
tracte amb el públic, bona 
presència, treballadora, 
capacitat d’adaptació a 
situacions noves. 
Disponibilitat immediata

 Myriam
 636 266 151

 myri3287@gmail.com

S’ofereix per treballar 
en recepció i atenció 
al pacient
Experiència en atenció  
al client. Habilitats 
comunicatives, 
organitzatives i de treball 
amb equip. Català,  
castellà i francès. 
Incorporació immediata i 
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En anteriors Consultoris terminològics 
us hem parlat més d’una vegada del 
Servei de Consultes del TERMCAT. 
Funciona des de la creació del Centre, 
l’any 1985, i al llarg del temps s’ha anat 
adaptant als canvis tecnològics, co-
municatius i socials. Però, sabeu com 
podeu adreçar-nos una consulta? O 

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

quin tipus de preguntes o dubtes ens 
arriben? En aquest article us volem 
posar al dia sobre com podeu utilitzar 
aquest servei per resoldre els vostres 
dubtes terminològics. Per exemple, és 
correcte el terme inequitat? O, com 
n’hem de dir, en català, del terme an-
glès one health?  

Consultes i respostes

Article complet a: 
www.blogcomb.cat 

Petits anuncis

Més informació: 
petitsanuncis.comb.cat

disponibilitat horària.
 Marta Agustí Riera
 652 809 326

 m.agusti60@gmail.com

UTILLATGES
Venc aparells de 
consulta d’oftalmologia
per jubilació, preu molt 
interessant.

 Dr. Torabi
650 970 064

Es ven llitera usada 
només tres mesos, 
impecable
Llitera hidràulica, dos 
cossos, marca Ecopostural. 
Estructura acer, entapissat 
blau amb farciment 
escuma de poliuretà. 
Alçada regulable amb 
pedal hidràulic. 
Portarotllos i orifici facial 
amb tap. Usada només 3 
mesos, està impecable. 
800,00 €

Montse
 686 519 606

Compro OCT 
TOPCON MAESTRO 1
Pago al comptat. 
Interessats contactar.

640 176 665
 fernandezfernan-

dezg27@gmail.com
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El gran risc de la inflació és la pèr-
dua de capacitat d’estalvi de les 
persones: els diners perden valor i 

minven la nostra capacitat de compra. 
Generalment, amb el pas del temps, 
els productes i serveis pugen de preu, 
per la qual cosa amb els mateixos 
diners se’n poden anar comprant cada 
vegada menys. 

Com més gran sigui la inflació, el valor 
dels estalvis serà menor tenint la ma-
teixa quantitat guardada, i es disposarà 
de menor capacitat de compra. Per 
tant, si els estalvis no generen cap ren-
diment, s’estan perdent diners.

La inflació es quantifica a través de 
l’IPC que s’encarrega de mesurar els 
preus dels elements que conformen la 
cistella de la compra. Per a això s’inclo-
uen els preus dels productes bàsics i es 
va mesurant mes a mes la seva evolu-
ció. Si d’un any a un altre per més 
diners es el mateix, es pot dir que exis-
teix inflació. 

COM PUC RESOLDRE  
LA PÈRDUA ADQUISITIVA 
DELS ESTALVIS?
Molts estalviadors es pregunten com 
superar la inflació perquè els seus es-
talvis no es vegin afeblits. La solució 
passa per la inversió en productes que 
ofereixin un rendiment superior a la 
taxa d’inflació actual o, almenys, que 
l’acompanyin. Existeixen multitud de 
productes financers en el mercat, però 

Què	és	la	inflació	i	com	
minimitzar l’impacte?

no tots serveixen per superar a la infla-
ció. Si els preus pugen un 2 % cada any, 
l’estalviador ha d’intentar aconseguir, 
amb les seves inversions, una rendibili-
tat com a mínim del 2 %. Així pot estar 
segur que els seus diners no perdran 
valor amb el temps a cartera.

BONS LLIGATS  
A LA INFLACIÓ

Com a eina més conservadora per 
combatre la inflació hi ha els anome-
nats Linkers, o bons lligats a la inflació. 
Un producte d’inversió en renda fixa 
que, a diferència dels bons tradicionals 
en què el tipus d’interès es coneix per 
endavant, aquests paguen més o 
menys diners en funció de si el nivell 
d’inflació és més alt o més baix i, per 
tant, no garanteixen una xifra exacta a 
l’hora de recuperar la inversió. 

COM FUNCIONEN  
ELS BONS LLIGATS  
A LA INFLACIÓ?
Els bons lligats a la inflació ajusten la 
quantitat que es deu als inversors en 
funció dels canvis en l’índex de preus 
al consum (IPC). Això significa que els 
inversors reben més diners a mesura 
que augmenta la inflació. Si l’IPC puja 
un 5 %, la quantitat que reben els in-
versors també pujarà un 5 %. A tall 
d’exemple:

Imaginem que invertim 100.000 € en 
bons lligats a la inflació a un interès de 

l’1 % anual, retornant-nos l’import pres-
tat al cap de 10 anys, i ajustant tots els 
pagaments per la inflació. Cada vega-
da que anem a cobrar interessos, o en 
el moment del venciment, ens fixarem 
en el valor de l’IPC (índex que serveix 
per a mesurar la inflació) i l’import 
s’ajustarà a això. En aquest cas, seria de 
la següent manera:

•  Si al cap del primer any la inflació ha 
estat del 4 %, el valor nominal del bo aug-
mentarà de 100.000 € a 104.000€ (un 4 
%). I rebrem un 1 % d’interessos sobre el 
nou valor nominal del bo. Pel que cobra-
rem 1.040 € d’interessos.

•  Si en el segon any la inflació se situa en 
el 3 %, el valor nominal del bo pujarà un 3 
% respecte a 104.000 €, per la qual cosa 
passarà a ser de 107.120 €. I nosaltres co-
brarem un 1 % sobre el nou import: 
1.071,20 €.

Els bons lligats a la inflació realment te-
nen menys risc, si el que interessa és 
protegir el poder adquisitiu dels estal-
vis. Dins de l’àmbit dels fons d’inversió, 
hi ha un ampli ventall de possibilitats 
en funció del perfil i els objectius, ja si-
gui en renda fixa, variable o mixta, per 
tal de buscar rendiments superiors a la 
inflació. Med1, com a agent bancari del 
BBVA —entitat autoritzada per prestar 
serveis d’inversió—, disposa d’un ampli 
equip de gestors comercials que po-
den ajudar a planificar els estalvis, al-
hora que dona accés a un ampli ventall 
de productes d’estalvi i inversió. 

La inflació és l’augment generalitzat  
dels preus de béns i serveis en un país durant 
un període de temps sostingut i es mesura  
a través de l’IPC (Índex de Preus al Consum).



Tipus d’assegurança de vida
Les assegurances de vida són un tipus de pòlissa que ajuda a 
protegir tots els membres del nucli familiar. Per això, cada vegada 
són més les persones que opten per la seva contractació.

Quan algú es planteja la contrac-
tació d’una assegurança de 
vida és, principalment, per pro-

tegir el futur dels éssers estimats en cas 
de defunció. Aquestes són les anome-
nades assegurances de vida risc, de les 
quals hi ha diferents tipologies.

Però també existeixen les asseguran-
ces de vida estalvi, en què es fan unes 
aportacions per les quals s’abona una 
rendibilitat i que garanteixen un capital  
a la finalització del contracte. Aquesta 
tipologia d’assegurança està més ori-
entada a la jubilació.

LES PÒLISSES DE VIDA 
RISC I LES SEVES 
TIPOLOGIES
L’assegurança de vida risc cobreix, prin-
cipalment, la defunció d’una persona, 
però també pot protegir en cas d’invali-
desa o d’incapacitat professional.

• En cas de defunció, proporciona un 
capital per cobrir possibles deutes (hipo-
teca, crèdits, etc.) permetent que la fa-
mília mantingui els seus plans de futur.

• En cas d’invalidesa o d’incapacitat 
professional, l’assegurança proporciona 
uns ingressos que permeten comple-
mentar la pensió.

Aquestes assegurances són una eina de 
previsió i planificació financera per a la 
persona que la contracta i la seva famí-
lia, i un sistema de protecció dels béns.

Dins de les assegurances de vida risc, hi 
ha dues tipologies en funció de la dura-
da de la pòlissa:

Assegurances  
de vida sencera
L’assegurat estarà cobert per a tota la 
vida, és a dir, la cobertura és vitalícia, no 
hi ha una data límit en la qual la com-
panyia deixarà de prestar el servei. És 
una assegurança que podrà ser resca-
tada pel titular o el capital ser cobrat 
pels beneficiaris en el moment de la 
defunció de l’assegurat. Quant a la pri-
ma, en les assegurances de vida sence-
ra es manté constant o es pot pagar 
durant un temps determinat, encara 
que la cobertura sigui fins a la defunció 
del prenedor.

Assegurances  
de vida temporal
Amb les assegurances de vida tempo-
ral, la pòlissa se subscriu per un temps 
determinat i, a cada venciment anual,  
es renova automàticament durant uns 
anys o fins a arribar una edat  —segons 
el que s’hagi contractat—, i  és aquest el 
període pel qual estarà cobert l’assegu-
rat. És a dir, si l’assegurat durant aquest 
temps no  sofreix cap mal que estigui 
cobert en l’assegurança, l’asseguradora 
no haurà de pagar la indemnització.

Les primes d’aquesta d’assegurança de 
vida acostumen  a ser renovables i aug-
menten amb l’edat de l’assegurat.

QUINA ASSEGURANÇA 
NECESSITO?
L’elecció de la tipologia d’assegurança 
de vida depèn de molts factors que va-
rien en funció de les circumstàncies 
personals de cada individu, com els in-
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gressos, l’edat, el patrimoni, els deutes 
vigents, el nombre de fills, etc.

QUIN CAPITAL HAIG 
D’ASSEGURAR EN 
L’ASSEGURANÇA DE VIDA?
A l’hora de contractar una assegurança 
de vida, la pregunta més habitual és 
quin capital s’ha d’assegurar. És a dir, 
quina és la indemnització que rebrà el 
beneficiari de l’assegurança en el cas 
que es compleixin les condicions esti-
pulades en el contracte, normalment la 
defunció de l’assegurat o la invalidesa 
permanent total o absoluta d’aquest.

El valor del capital assegurat serà el que 
determinarà el preu de l’assegurança, 
així que, com més elevat sigui el capital 
assegurat, més elevada serà la prima de 
la pòlissa. Per tant, en calcular el capital 
assegurat convé tenir molt clar les ne-
cessitats que es pretenen cobrir, per a 
evitar, d’una banda, pagar més del ne-
cessari, i de l’altra, rebre una indemnit-
zació molt baixa.

A l’hora de contractar el capital a asse-
gurar, haurem de tenir en compte els 
següents factors: els deutes, el nom-
bre de fills o persones a càrrec i la situ-
ació economicofinancera.

És habitual assegurar el capital per 
l’import de la hipoteca. Però cal consi-
derar si també hi ha algun altre deute, 
com el cotxe o algun crèdit personal, ja 
que, si hi ha algun imprevist, l’assegu-
rança de vida cobreixi l’import total i no 
deixi deutes als hereus en cas de de-
funció.



De la mateixa manera, l’estructura fa-
miliar és un altre factor fonamental a 
l’hora d’establir el capital a assegurar, ja 
que no és el mateix tenir fills que no te-
nir-ne, igual que no és el mateix tenir 
fills de curta edat que fills adults.

Com a tercer factor important, el nivell 
d’ingressos també s’ha de considerar 
per tal que en cas de defunció o invali-
desa permanent total o absoluta, els 
beneficiaris puguin mantenir-lo.

Cal assenyalar que les circumstàncies 
personals i necessitats poden variar 
amb el temps i, per tant, és convenient 
adaptar el capital assegurat a la situa-
ció actual. 
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En cas d’estar interessat a 
contractar una assegurança de 
vida o revisar-la, Medicorasse  
disposa d’un ampli equip 
especialitzat i d’assessors per 
avaluar cada situació i assessorar 
adequadament segons les 
necessitats.

Per a més informació:

següents factors: els deutes, el nom-
-

.

És habitual assegurar el capital per 
l'import de la hipoteca. Però cal consi-
derar si també hi ha algun altre deute, 
com el cotxe o algun crèdit personal, 
doncs en cas de tenir algun imprevist 
l'assegurança de vida cobreixi l'import 
total i no deixi deutes als hereus en cas 
de defunció.

De la mateixa manera, l'estructura fa-
miliar és un altre factor fonamental a 
l'hora d'establir el capital a assegurar, ja 

-
nir-los igual que no és el mateix tenir 

Com a tercer factor important, el nivell 
d'ingressos també s'ha de considerar 
per tal que en cas de defunció o invali-
desa permanent total o absoluta, els 

d'ingressos.

Cal assenyalar que les circumstàncies 
personals i necessitats poden variar 
amb el temps i, per tant, és convenient 
adaptar el capital assegurat a la situa-
ció actual. 
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En cas d'estar interessat a 
contractar una assegurança de 
vida o revisar-la, Medicorasse  
disposa d'un ampli equip 
especialitzat i d’assessors per 
avaluar cada situació i assessorar 
adequadament segons les teves 
necessitats.

Per a més informació:
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L’ecosistema biomèdic de Barcelo-
na és un dels principals hubs en 
innovació en salut. Hi ha una 

capacitat científica extraordinària i 
molt competitiva, compta amb una 
àmplia indústria local, així com amb 
fons d’inversió i capital risc especialit-
zats, i disposa d’una capacitat molt 
gran de generar talent. Des del 2016, 
l’ecosistema d’innovació en salut de 
Catalunya està considerat com la mi-
llor regió d’Europa per a la inversió es-
trangera, tant en el sector de la biotec-
nologia com en el de la tecnologia 
sanitària. En en ple any pandèmic, el 
2020, es van doblar les xifres obtingu-
des el 2018. 

Aquestes dades demostren el potenci-
al de l’ecosistema biomèdic de Catalu-
nya i, dins d’aquest marc, s’organitzen 
els Fòrums d’Inversió Healthcare Bar-
celona, que són un punt de trobada en-
tre emprenedors i inversors del sector 
sanitari en el qual es presenten empre-
ses amb projectes de biotecnologia, 
dispositius mèdics, serveis sanitaris i 
tecnologies de la informació relaciona-
des amb la salut.

La 29a edició del Fòrum d’Inversió Healt-
hcare es va celebrar en format digital i va 
comptar amb la participació de més de 
200 persones. Els fòrums d’inversió que 
organitzen conjuntament el Col·legi de 
Metges de Barcelona, Barcelona Activa – 
Ajuntament de Barcelona, Esade BAN i 
Biocat s’han posicionat com un referent 
en l’ecosistema biomèdic català tot pro-
movent la innovació i l’emprenedoria.

Durant els dotze anys de celebració 
dels fòrums, els organitzadors han de-
senvolupat un procés de selecció, 
comptant amb un comitè d’experts, 
que ha permès mantenir l’alt nivell de 
les més de 40 start-ups que es presen-
ten en cada edició. En aquesta edició 
s’han seleccionat 6 projectes.

La gerent del Programa d’Emprenedo-
ria del CoMB, Nadia Pons, va ressaltar 
que les 264 empreses que hi han partici-
pat des de 2009 han aixecat més 200 
milions d’euros en el seu conjunt. Aixó 
confirma que el paper dels Fòrums en 
l’ecosistema de salut català continua 
sent molt important i verifica el procés 
que s’utilitza de cerca, avaluació i selec-
ció dels projectes. Bon exemple n’és que 

quatre empreses que es van presentar 
en el darrer fòrum, el març de 2021, han 
aconseguit tancar ronda amb èxit. 

El director d’Esade BAN, Fernando 
Zallo, va destacar que la pandèmia ha 
resultat ser, al final, un accelerador glo-
bal de la inversió, tant en empreses di-
gitals en general com en empreses de 
ciències de la salut. A Espanya, durant 
el 2021, fins a l’octubre, es van invertit 
164 milions en 40 start-ups de salut, el 
que representa un increment del 90 % 
respecte a l’any anterior, segons dades 
de l’Observatori de l’start-up.

El director general de Biocat, Robert  
Fabregat, va assenyalar que iniciatives 
com la dels Fòrums d’Inversió demostren 
que som capaços de presentar grans 
projectes amb molta potencialitat i camí 
per al futur i de donar-los a conèixer. Tant 
des de Biocat com des del Fòrum, es  
valora la capacitat de desenvolupar inno-
vació i que aquesta retorni al nostre eco-
sistema d’una forma útil, amb la finalitat 
que contribueixi a la millora de la salut i al 
benestar de les persones. Els projectes 
presentats van en aquesta línia. 

Innovació i tecnologia

Empresa Presenta Sector Capital solicitat
Gate2Brain Meritxell Teixidó Biotecnologia 2M€
ICU Medical Technologies Ray Vicente Dispositius mèdics 450K€
Loop DX Enrique Hernández Dispositius mèdics 500K€
DIVERSA Technologies Maria de la Fuente Biotecnologia 450K€
Ephion Health Quique Llaudet Salut Digital 250K€
Singularity Biomed Manuel Marín Dispositius Mèdics 400K€

Més informació:

29è Fòrum d’Inversió 
Healthcare Barcelona 
Referents en l’ecosistema 
biomèdic de Catalunya

Dels 40 projectes rebuts, se’n van seleccionar els següents: 
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Innovació i tecnologia

“La impressió 3D 
està sent un motor 
de canvi cap  
a una medicina 
personalitzada”

Ferran Fillat 

F erran Fillat Gomà és especialista 
en cirurgia ortopèdica i traumato-
logia i treballa a l’Hospital Parc 

Taulí de Sabadell. El seu interès per la 
recerca, la innovació, la millora de pro-
cessos i l’enginyeria l’ha portat a ser un 
dels més grans experts en la tecnologia 
d’impressió 3D aplicada a la medicina. 
El doctor Fillat és també vocal de la 
Junta de Govern del CoMB i director del 
curs de l’Institut de Formació Mèdica i 
Lideratge (IFMiL) sobre l’aplicació de la 
impressió 3D en medicina.

Quines són les aplicacions que actual-
ment ja té la impressió 3D en el dia a 
dia de la medicina? 
La impressió 3D està sent la porta d’en-
trada en l’àmbit de la salut com a motor 
del canvi cap a una medicina persona-
litzada. Les aplicacions actuals de la im-
pressió 3D són diverses, però estan 
transformant molt l’àmbit de la perso-
nalització dels implants. Actualment, 
per implantar una pròtesi en un pacient 
no es fan servir implants personalitzats, 
sinó que hem d’adaptar el pacient a 
l’implant. La impressió 3D permet fer el 
contrari: adaptar l’implant al pacient, 
personalitzar-lo. 

Quins altres beneficis té la impressió 
3D?
La impressió 3D té diversos beneficis 
que s’han demostrat. Millora el procés 
quirúrgic, ja que el cirurgià va més rà-
pid operant, s’estalvia temps quirúrgic 

i, per tant, hi ha estalvi econòmic. Els 
implants també s’adapten millor al pa-
cient, duren més a dins seu i ens estal-
viem recanviar-lo abans d’hora, la qual 
cosa, a llarg termini, suposa un estalvi 
molt important per al sistema sanitari.  

Què fan al laboratori d’impressió 3D 
de l’Hospital Parc Taulí?
Al laboratori de l’hospital intentem es-
tudiar tots els beneficis de la tecnologia 
per aplicar-los en un procediment i fer-
los reals en la pràctica clínica. Tal i com 
es fa a la indústria de l’automoció, para-
metritzem els processos que hi ha, per 
exemple, a l’hora d’implantar una prò-
tesi de genoll. Digitalitzem la cirurgia i 
som capaços de fabricar instrumental i 
implants a mida de manera molt ràpi-
da, la qual cosa permet que es pugui 
integrar a la pràctica clínica habitual. La 
nostra feina és estandarditzar la perso-
nalització.

Aquesta feina és compartida per met-
ges i enginyers. Com és aquesta co-
municació?
L’àmbit de la nostra feina s’ha tornat 
molt transversal. Requereix coneixe-
ments molt tècnics de l’àmbit de l’engi-
nyeria, però també requereix coneixe-
ments molt mèdics de l’àmbit quirúrgic. 
El treball conjunt és la clau de l’èxit. Al 
laboratori estem formant aquest nou 
perfil, que s’anirà incorporant als hospi-
tals per poder donar aquest servei de 
personalització.

A més de pròtesis i altres implants, en 
un futur, es podran personalitzar i im-
plantar també òrgans gràcies a la im-
pressió 3D? 
Pot semblar ciència-ficció, però no ho 
és tant. Als laboratoris de recerca bàsi-
ca, actualment s’està fent: la tecnologia 
permet imprimir òrgans, estructures 
òssies i estructures de teixits. Però la li-
mitació actual d’aquesta tecnologia és 
que encara no sabem què passaria si 
s’implantessin aquests òrgans a dins 
del cos d’una persona. És una qüestió 
de biologia cel·lular. Fabricar-ho és pos-
sible, però ens falta investigar com fer 
que, un cop implantat al cos, funcioni i 
sigui segur per al pacient.

La impressió 3D pot també facilitar o 
abaratir la fabricació d’instrumental 
mèdic? 
Un valor afegit que aporta tenir l’engi-
nyeria als hospitals és que de manera 
molt ràpida podem aplicar en l’àmbit 
sanitari eines de disseny de producte. 
Un exemple d’això va ser durant la pri-
mera onada de la pandèmia. Davant 
d’una necessitat emergent de determi-
nades peces de les quals no teníem es-
toc, vàrem ser capaços de replicar el 
disseny de peces ja existents i fabri-
car-les. Vàrem poder col·laborar fabri-
cant més de setanta mil unitats de pe-
ces que es van repartir arreu dels 
hospitals de Catalunya i d’Espanya du-
rant el pic de la pandèmia.   

Traumatòleg i expert en impressió 3D
Entrevista 
completa:



Mutual Mèdica
El mutualisme  
és compromís
Una mutualitat és una entitat sense 
ànim de lucre, constituïda sota els prin-
cipis de la solidaritat i l’ajuda mútua, 
en la qual un col·lectiu de professionals 
o grup de persones s’uneixen voluntàri-
ament per tenir accés a uns serveis ba-
sats en la confiança i la reciprocitat.

Mutual Mèdica, des de fa més de cent 
anys, vetlla pels interessos dels metges, 
donant suport i ajuda als seus mutualistes 
que són, a més, els propietaris de l’entitat.

Un treball sense ànim de lucre que no 
busca obtenir més beneficis, sinó cerca 
reinvertir constantment en més i mi-
llors cobertures, en més i millors ser-
veis, seguint els principis de l’econo-
mia circular.

En aquesta manera de fer, prenen valor la 
consciència i el compromís, que formen 
part del mutualisme des dels seus orígens.

Per aquest motiu, des de Mutual Mèdi-
ca, la mutualitat dels metges, la res-
ponsabilitat es dirigeix no sols cap als 
mutualistes, sinó també a la professió 
mèdica i la societat en general.

Els compromisos de Mutual Mèdica es 
basen en la protecció del metge en totes 
les seves etapes personals i professio-
nals, a oferir beques i premis que fomen-
tin la recerca, en el suport i ajudes als 
metges joves, en la protecció dels met-
ges cooperants desplaçats o dels met-
ges enfront de possibles agressions, en-
tre molts altres compromisos i beneficis 
pensats per metges i per als metges.

En definitiva, un ferm compromís amb 
les necessitats i inquietuds dels met-
ges i dels seus i amb la seva vocació. 

MedGrup

Mediconsulting

Autònoms: Per què és 
necessari disposar de 
la factura per deduir 
una despesa?
Els criteris actuals de l’Administració Tri-
butària per considerar una despesa 
com a deduïble a l’activitat professional 
són els següents:

1.  Ha d’estar vinculada a l’activitat pro-
fessional i ser necessària per a l’obten-
ció d’ingressos com a autònom.

2.  Ha d’estar perfectament acreditada 
mitjançant factura completa, a nom 
del professional.

3.  Ha d’estar correctament reflectida al 
llibre de despeses.

Si l’autònom es dedueix despeses que 
no compleixen els requisits per ser de-
duïbles, és susceptible de ser objecte 
d’una revisió per part de l’Agència Tribu-
tària amb quota a pagar i una sanció del 
50 % de la quota deixada d’ingressar.

L’Agència Tributària és molt estricta a 
l’hora d’acceptar la deducció d’una des-
pesa. D’aquí ve que l’autònom hagi de 
demostrar tan bé com sigui possible 
que la despesa està relacionada amb 
l’activitat.   

Med
Breus
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Medicorasse

Medicorasse adquireix 
la corredoria ANG  
i reforça la seva 
presència a Madrid 
La corredoria del Grup Med, Medicoras-
se, ha adquirit la corredoria ANG, una 
companyia amb una cartera de clients 
molt consolidada i especialitzada en 
l’àmbit sanitari a Madrid.

Aquesta compra se suma als projectes 
Arabrok, MutualMed i MedLive creats 
recentment per donar solucions en di-
ferents àmbits asseguradors. Es tracta 
de la quarta operació de la corredoria 
del Grup Med en el que va d’any i la pri-
mera en format d’adquisició.

Amb l’adquisició d’ANG, Medicorasse 
apuntala el seu desenvolupament a la ca-
pital de l'estat i arriba a doblar el volum de 
negoci.   
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