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[ NOTA DE PREMSA ]

PROFESSIÓ MÈDICA
Metges de Catalunya crea una fundació sense ànim de lucre
d’ajuda professional, social i familiar al personal mèdic

 La Fundació Metges també reconeixerà anualment professionals i entitats que
destaquin per la seva dedicació al món de la medicina i al benestar de les persones

BARCELONA, 21 D’OCTUBRE 2014. Metges de Catalunya (MC) presenta aquest
dimecres, 22 d’octubre, a les 18.00 hores, a la seu del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB), la Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre destinada
fonamentalment a “complementar l’oferta formativa dels facultatius i a donar-los suport
social i familiar, especialment en els moments més difícils de les seves vides com la
jubilació o la malaltia”.

Aquesta fundació, presidida per Albert Tomàs –president del sindicat– neix amb la intenció
d’“acompanyar els facultatius durant tota la seva trajectòria laboral i oferir-los
instruments per a la consolidació i millora del seu benestar”, mitjançant tres eixos:
assessorar i oferir solucions als metges en les condicions d’exercici de la seva professió, ja
sigui si treballen per compte d’altri o pel seu compte; millorar la seva activitat professional
amb una formació continuada i teoricopràctica adequada, perquè reverteixi en la millora de
l’assistència sanitària que rep la ciutadania i vetllar per les condicions de vida del col·lectiu
mèdic en l’àmbit professional, social i familiar.

Per a la consecució d’aquests propòsits, Fundació Metges desenvoluparà un seguit
d’accions que promourà independentment o en col·laboració amb altres entitats, institucions
o persones, com donar suport organitzatiu i econòmic a activitats encaminades a assolir els
mateixos objectius que els de la fundació o similars, així com organitzar campanyes
publicitàries, cursos, seminaris i conferències.

D’altra banda, la Fundació Metges atorgarà anualment un premi a professionals i entitats
que destaquin per la seva dedicació al món de la medicina i al benestar de les persones. La
primera edició del guardó “Premi Fundació Metges”, dotat amb 3.000 euros, recaurà en la
Fundació Banc dels Aliments per la seva lluita contra la pobresa i la fam al nostre país i
per la seva labor pedagògica sobre el malbaratament d’aliments. El seu president, Eduard
Arruga, recollirà el premi aquest dimecres en el decurs de l’acte de presentació de la
fundació, al qual també està previst que assisteixi el conseller de Salut, Boi Ruiz, entre
altres personalitats de l’àmbit sanitari català.


