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  EL PRESIDENT

Benvolgut company/a,

Al llarg d’aquests quatre anys, hem dut a terme un gruix important d’iniciatives per fer escoltar la veu 
dels metges a favor d’un sistema sanitari de qualitat, públic i privat, d’una major participació dels 
metges en els òrgans de decisió i d’una necessària millora de les seves condicions, tant en l’àmbit 
públic com privat. Ho demostra el fet quehem difós 25 posicionaments diferents vinculats a temes de 
salut i d’actualitat sanitària i hem format part d’aspectes importants com el pla de garantia de l’estabili-
tat laboral o el decret de prescripció infermera del Departament de Salut.

Tota aquesta tasca ens ha permès conèixer encara millor els problemes dels metges, especialment 
els de Girona. I és, precisament, aquesta experiència la que volem posar en valor per seguir treballant 
pel bé comú del col·lectiu en els pròxims quatre anys.



M’acompanya una junta directiva absolutament compromesa amb els principals valors de la professió: 
la professionalitat, el compromís, la transparència i la honestedat. Som un equip transversal de 10 
metges i metgesses de l’atenció primària i hospitalària, de generacions diverses, provinents de la 
salut pública i privada i amb experiència i coneixement de la professió. 

Pels pròxims quatre anys, aportem renovació amb una nova incorporació i un equip paritari entre 
metges i metgesses que vol continuar sent obert, proper, transparent i honest, i representar la veu de 
tots i cadascun dels més de 2.800 col·legiats a Girona.

Som conscients que la professió, i també el conjunt de la societat, viu uns moments complicats, 
d’inestabilitat, precarietat laboral i disminució de les retribucions econòmiques dels metges, i que la 
professió es prepara per nous reptes de futur que cal afrontar amb determinació i compromís. Així ho 
vam establir en el 3r Congrés de la Professió Mèdica celebrat el 2016 a Girona i així estem comprome-
sos a complir-ho. 

Necessitem una professió amb capacitat d’adaptació, moderna, transversal i honesta. I, per treballar 
en aquest sentit, necessitem un COMG que vagi en la mateixa línia. 

La simpli�cació de l’estructura empresarial del COMG junt amb la renovació de les eines informàti-
ques ja ens encaminen cap a aquesta nova etapa. Una nova etapa que cal culminar amb un augment 
de la participació dels metges en el COMG, amb eines digitals i bidireccionals, i noves plataformes de 
comunicació que accentuïn la transparència i la pluralitat d’opinions. 

Afronto els propers 4 anys amb optimisme, il·lusió i determinació, conscient que de lluita ens en 
queda molta però, també, amb la tranquil·litat que la tenim detectada i encaminada. 

Continuaré treballant per un COMG representatiu que sigui la veu de tots els col·legiats i que continuï 
aportant solucions als metges. Per fer-ho possible necessitem el teu suport i complicitat permanent.

Ben cordialment,

Josep Vilaplana i Birba

President del Col·legi O�cial de Metges de Girona



L’EQUIP 

Josep Vilaplana i Birba. President.

  Anestesiòleg al Servei d’Anestesiologia i 
  Reanimació de l’Hospital Universitari Josep 
  Trueta de Girona – Unitat del Dolor i Clínica Bo�ll. 
  President del COMG de 2014 a 2018

Josepa Miró i Queralt. Vicepresidenta.

  Cap de Servei d’Anatomia Patològica de la Clínica 
  Girona.
   Vicepresidenta del COMG de 2014 a 2018.

Carme Busquets i Julià. Secretària.

  Jubilada. Membre del Consell de Col·legis de   
  Metges de Catalunya en l’Observatori per la 
  Igualtat de Gènere de la Generalitat de 
  Catalunya. 
  Secretària del COMG de 2014 a 2018.

Rafael Fuentes i Raspall. Vicesecretari.

  Oncòleg a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). 
  Servei d’Oncologia i Radioteràpia a l’Hospital 
  Universitari Josep Trueta de Girona i a la Clínica   
  Bo�ll.
   Vicesecretari del COMG de 2014 a 2018.

Teresa Mir i Coll. Tresorera.

  Metgessa de família a Institut Català de la Salut   
  (ICS) en l’equip d’atenció primària d’Olot.
  Tresorera del COMG i de la Fundació Pascual i 
  Prats de 2014 a 2018.

Albert Molins i Albanell. Vocal.

  Neuròleg a l’Hospital Universitari Dr. Josep 
  Trueta de Girona. 
  Membre de la Junta de Govern del COMG com  
  a tresorer de 2010 a 2014 i, com a vocal, de 2014 
  a 2018.

Carolina Roig i Buscató. Vocal.

  Metgessa de família a l’Institut d’Assistència 
  Sanitària (IAS) – ABS Cassà de la Selva – CAP 
  Caldes de Malavella.
  Vocal de la Junta de Govern del COMG de 2014  
  a 2018.

Anna Presas i Porcell. Vocal.

  Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de 
  l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona,   
  l’Hospital Santa Caterina i la Clínica Bo�ll.
  Vocal de la Junta de Govern del COMG de 2014 
  a 2018.

Josep Gil i Yubero. Vocal.

  Metge de família a l’Institut Català de la Salut – 
  ABS Girona 3 – CAP Vilarroja.
  Vocal de la Junta de Govern del COMG de 2015   
  a 2018.

Ramon Masvidal i Calpe. Vocal.

  Cap del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell 
  Digestiu de la Fundació Hospital d’Olot 
  Comarcal de La Garrotxa des de 2003.



   EL PROGRAMA

El nostre programa es fonamenta ens els principals valors de la professió que van fona-
mentar el 3r Congrés de la Professió Mèdica de 2016, i la posterior Declaració de Girona, 
que ens sentim nostres.  

 

         Professionalitat.

Cap als pacients i els companys, amb l’objectiu de fomentar un exercici mèdic responsable i compe-
tent. El lideratge i el treball en equip han de guiar una professió moderna i de futur

         Compromís. 

Amb un sistema sanitari de qualitat, públic i privat, amb l’objectiu de preservar un dels tresors del 
nostre país que cohesiona la nostra societat. Les condicions dels metges han d’estar a l’alçada del seu 
compromís i dedicació per poder oferir l’assistència sanitària més integral per a malalts, i no tant per 
a malalties, com demana el futur de la professió.

          Transparència. 

Amb una gestió rigorosa i de rendició de comptes davant els col·legiats amb l’objectiu de dur a terme 
una acurada gestió de totes les eines necessàries per a un exercici mèdic amb garanties.

         Honestedat. 

A través d’un lideratge sincer i compromès amb la professió i el col·lectiu mèdic. L’autoexigència i 
l’altruisme són valors que tradicionalment han de�nit la professió i que hem de continuar aplicant, a 
tots els nivells, en la gestió dels òrgans de representació mèdics.    



   

Els grans eixos del nostre programa coincideixen amb quatre grans línies estratègies que creiem 
necessàries per defensar la professió i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania i són:

   
   Compromís amb un sistema sanitari de qualitat

Farem escoltar la veu dels metges davant d’administracions i estaments mèdics per 
millorar les seves condicions i defensar els seus interessos:

· Seguirem lluitant per la millora de les condicions dels metges. Incidirem en la necessitat de 
millorar les retribucions dels metges d’acord amb la seva dedicació i compromís i, també, la precarie-
tat laboral i la conciliació de la vida laboral i familiar.

· Continuarem defensant els interessos dels col·legiats davant les administracions locals, cata-
lanes i espanyoles i els diferents estaments mèdics. Oferim un COMG dialogant i buscador de 
complicitats amb ajuntaments, diputacions, governs, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMB) i l’Organització Mèdica Col·legial, 
entre altres. 

· Serem encara més presents en els llocs de treball dels metges i metgesses de tot el territori 
per seguir escoltant les seves demandes i preocupacions. Els explicarem la feina que fa el COMG 
i els resultats obtinguts.

· Mantindrem i defensarem un model d’organització que garanteixi un Col·legi independent 
d’interessos. Volem un COMG aliè als interessos polítics, econòmics, �nancers o de qualsevol altre 
tipus.

   Suport en el desenvolupament mèdic

Potenciarem el lideratge mèdic i el seu prestigi per mantenir l’alta consideració social 
de la professió:

· Seguint les conclusions del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, fomentarem 
l’acreditació de les competències dels professionals mèdics. De�nirem i consensuarem un model 
per a l’acreditació professional com a instrument de desenvolupament i garantia professional i social.

· Potenciarem les ajudes als MIR. Augmentarem les beques MIR per facilitar l’estada i rotació dels 
residents a centres d’altres països. També seguirem enfortint o enfortirem encara més la relació amb 
la Universitat de Girona i la seva facultat de medicina.

· Continuarem organitzant activitats col·legials de reconeixement professional i social, com els 
Premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica.

· Reforçarem les activitats preventives i formatives per promoure una praxi de qualitat i amb el 
nivell d’excel·lència més alt possible.



   Utilitat i transparència

Millorarem els serveis als col·legiats per garantir un COMG útil que aporti solucions 
als metges i ho farem amb transparència i rigor:

· Continuarem acompanyant els metges en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies.  
Seguirem desenvolupament el Programa de Protecció Social del COMG, que ja té les millors presta-
cions de tot l’Estat, també, el Programa d’Atenció al Metge Malalt i el programa de voluntariat 
Metges per Metges.

· Atorgarem una especial consideració als metges i metgesses sènior. Potenciarem la secció de 
metges sènior del COMG perquè professionals amb experiència, actius laboralment o no, formin part 
de manera plena del COMG.

· Després d’haver millorat l’entrada de la seu col·legial i adaptat una sala per a videoconferèn-
cies, adequarem un auditori al COMG que estarà al servei dels col·legiats. Facilitarem l’accés del 
col·legiat a la formació i al seu desenvolupament a través de la seu col·legial.

· Fomentarem la participació dels metges al COMG amb eines digitals que permetin una rela-
ció bidireccional. Crearem una app del Col·legi O�cial de Metges de Girona per informar els metges 
i conèixer les seves necessitats a partir d’enquestes ràpides i eines que permetin l’actualització 
ràpida de dades i accés als serveis del COMG.

· Mantindrem una bona gestió de les �nances del COMG, amb uns comptes sanejats. Treballa-
rem per garantir la màxima protecció al col·legiat per un exercici mèdic amb garanties.

   Lideratge amb veu pròpia

Posarem en valor la història del COMG i la vessant més solidària i altruista de la 
professió:   

· Digitalitzarem els fons documentals del COMG. Posarem en valor els 120 anys d’història del 
Col·legi a partir d’una col·laboració ambla Universitat de Girona i els seus professionals per ordenar i 
preservar els documents històrics i recents del COMG.

· Contribuirem a difondre la història i el pes de la professió. Impulsarem un projecte museístic a 
Sant Feliu de Guíxols i aportarem valor a l’Espai de Salut del Metge Rural que impulsa el COMG al 
Baix Empordà.


