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Dr. Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi de Metges
de Barcelona (CoMB)
“El CoMB també és i vol ser un agent més de dinamització cultural i del
coneixement del barri i de la ciutat”
centres i consultes mèdiques privades,
que converteixen el districte en la zona del
país probablement més nodrida en aquest
sentit.

El Col·legi de Metges de Barcelona es
troba situat al barri de la Bonanova, en
concret, al número 47 del Passeig de la
Bonanova. L’actual seu corporativa es va
inaugurar ja fa uns “quants anys”, al 1968.
Com a institució de referència del districte
i de la ciutat de Barcelona, parlem amb el
seu actual president, Jaume Padrós i Selma (Barcelona, 1959). Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB), és especialista en
medicina familiar i comunitària i en medicina del treball. És doctor en Medicina per
la UAB i màster en Gerontologia Clínica
per la UAB. Actualment, exerceix com a
consultor en gerontologia clínica a Mutuam i també com a responsable de salut
laboral del F.C. Barcelona. Des de 2014
és el president del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB), corporació de la qual
també va ser vicepresident (2010-2014) i
secretari (1994-2010).

Tinc bons records de quan
era petit i acompanyava
el meu pare –que també
era metge- quan anava a
visitar el poeta J.V. Foix a
casa seva, al carrer Setantí
Quina valoració fa d’aquest tres anys
com a president del CoMB?
Si ens referim a nivell personal, em sento
força satisfet de la feina feta per la meva
Junta. Ens vam presentar amb un programa molt ambiciós que ens ha exigit el
millor de tots nosaltres i crec que, a falta d’un any per a les properes eleccions,
hem assolit la majoria dels objectius que
ens havíem proposat. Si la valoració l’haig
de fer tenint en compte l’entorn social,
econòmic i polític amb el qual hem conviscut, no puc amagar que ha estat i és molt
complex i difícil. Tothom ho sap. La nostra professió, com molts altres sectors,
ha patit molt, però els metges han estat
a l’alçada perquè, amb el seu compromís
ètic i amb molts sacrificis, han mantingut
la qualitat dels serveis sanitaris del nostre
país. No cal que li digui que és un gran honor representar un col·lectiu de tant nivell
com el mèdic.
Com s’estructura internament un col·
legi tant potent com és el de metges?

Quines accions està portant, a dia
d’avui, el CoMB per millorar l’assistència
sanitària de la població barcelonina?
Són moltes i seria impossible enumerar-les aquí. Però, tenint en compte l’especificitat de la nostra actuació, ressaltaria els nostres documents de posició
professional sobre vacunacions o sobre
llistes d’espera per citar-ne uns dels més
destacats.
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El nostre col·legi té una certa complexitat.
D’una banda, ha d’oferir tot un conjunt
de serveis per als metges i, de l’altra, que
és la més fonamental, ha d’estructurar
actuacions per vetllar pel bon exercici de
la professió mèdica. Aquest darrer punt
és fonamental: vetllar per la bona praxi i
la competència professional. El Col·legi ha
de poder donar resposta com a garant als
ciutadans als quals servim i ens devem.
Quin és el dia a dia de la seva agenda
de treball?
Compagino la meva feina com a metge
assistencial amb l’agenda com a President, que és molt intensa i variada: des
de presidir juntes de govern, comissions
de treball, reunions amb els meus col·
laboradors, etc., fins a participar en actes
institucionals o professionals que s’organitzen a la seu col·legial, a les seus comarcals o a diferents centres sanitaris, a més
de jornades i congressos.
Actualment, el CoMB col·labora amb
alguna entitat del districte?
El Col·legi ha col·laborat amb diferents
iniciatives del districte. Vam participar
activament en el programa “Districte del
Coneixement”, que va impulsar l’anterior
consistori i que implicava entitats, empreses, i diferents agents per compartir
i difondre temes lligats a la innovació, la
tecnologia i la recerca científica. També

hem col·laborat puntualment amb el Casal Espriu en la difusió mútua d’actes, etc.
A banda, el CoMB és una institució que
està oberta al barri, al districte i a la ciutat
de Barcelona en general. A la nostra seu
s’hi organitzen conferències, exposicions,
etc., adreçades a un públic que va més
enllà dels professionals de la medicina.
Conferències sobre temes d’actualitat, on
convidem persones que destaquen pel
seu pensament, pel seu paper a la societat, etc. ; mostres i actes culturals, d’història de la medicina, etc. En certa manera,
el CoMB també és i vol ser un agent més
de dinamització cultural i del coneixement
del barri i de la ciutat.
Sarrià i Sant Gervasi, són zones on hi
ha una bona cobertura mèdica a nivell
públic? O manquen serveis? (CAP’s,
hospitals, centres mentals, etc.)
La cobertura pública pel que fa a centres
d’atenció primària és més que correcta,
tant des del punt de vista de centres i professionals com de la qualitat dels mateixos. Fins i tot, algun dels centres d’atenció primària del districte ha estat reconegut com a referent per al conjunt dels sistema sanitari. D’altra banda, no tinc cap
percepció que m’indiqui que manquen
hospitals, si tenim en compte la proximitat d’alguns d’ells al mateix districte i el
mateix des del punt de vista sociosanitari.
Tampoc podem oblidar la gran oferta de

Quines tasques té previst portar a ter·
me la junta del Col·legi en aquest últim
any de mandat abans de les eleccions
del 2018? Vol repetir com a candidat
per a presidir el CoMB?
Estem treballant per posar en marxa un
espai web dirigit als ciutadans. Un espai de relació directa entre la professió i
els ciutadans. També unes propostes al
voltant de la conciliació de la vida professional, personal i familiar de metges i
metgesses. Sens dubte, però, el tema que
ens ocupa més és la lluita contra la precarietat laboral que afecta a molts metges
i metgesses joves, que són el futur de la
professió. Respecte a la segona pregunta, crec que encara no és l’hora de parlar
d’eleccions, falta molt. Però no li amago
que em faria il·lusió revalidar la confiança
dels meus companys i companyes per
poder completar i intensificar les accions
que hem dut a terme fins ara al servei de
la professió i dels ciutadans.
Com a “veí” que treballa a la zona de
la Bonanova, quines coses creu que
s’haurien de millorar al barri?
El transport, sobretot. L’obertura de la línia
de metro, actualment paralitzada, és molt
important. Cal també repensar l’ús del
cotxe particular, especialment en hores
d’entrades i sortides de les moltes escoles
que hi ha.
Té predilecció per algun racó de Sarrià
o de Sant Gervasi que li agradi especi·
alment per estar-hi una estona i “des·
connectar”?
Potser els carrers de Sarrià, que, des de
la seu col·legial hi conviden a passejar. A
més, tinc bons records de quan era petit
i acompanyava el meu pare –que també
era metge- quan anava a visitar el poeta
J.V. Foix a casa seva, al carrer Setantí.

