Reflecteix el nom actual del COMB la realitat del col·lectiu mèdic
al qual representa?
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, institució fundada el 1894, és la corporació
centenària sorgida i consolidada per a defensar els interessos col·lectius de la professió
mèdica i, alhora, vetllar per a la pràctica de la Medicina i oferir la millor sanitat a la
societat a la qual el i la professional de la medicina serveixen.
Recollint les opinions de molts i moltes professionals del nostre entorn proposem alguns
elements per a la reflexió sobre el nom del nostre Col·legi. Pensem que el nom actual no
reflecteix la realitat del col·lectiu mèdic d’avui dia i dóna peu a confusions. Defensem que
la substitució del terme “metges” per “mèdic” seria molt més adient, i que el Col·legi
passi a anomenar-se Col·legi Oficial Mèdic de Barcelona, D’aquesta manera, es
mantindrien les mateixes sigles: COMB.
En primer lloc, cal remarcar que el Col·legi és la institució que vetlla per la defensa dels
principis ètics i la bona praxi de la professió mèdica. El nom actual fa referència als
professionals homes (metges) i no a la professió, i aquest fet pot donar peu a confusions
ja que el Col·legi no és una associació de professionals o un sindicat.
En segon lloc, el COMB representa un col·lectiu de professionals, homes i dones.
“Metges”, no és un terme genèric, tal com queda reflectit al DIEC (Diccionari de la
Llengua de l’Institut d’Estudis Catalans) que especifica que metge és el terme masculí i
metgessa el femení per a definir els i les professionals de la medicina. Amb el canvi que
proposem : substituir “de metges” per “mèdic”, es podrà donar la mateixa visibilitat als
homes i a dones de nostre col·lectiu. Pensem que canviar la denominació del col·legi no
és només un gest simbòlic, sinó que implica que hi ha una voluntat col·legial d’incorporar
la perspectiva de gènere en tots els àmbits organitzatius i de visibilitat social
Finalment, volem assenyalar que el COMB ja utilitza la nostra proposta en la seva
traducció a l’anglès (Barcelona Medical Association) que no és la traducció literal del nom
actual del COMB, ja que no apareix el terme “physician”.
Esperem que aquesta proposta de canvi de nom sigui ben acollida pel nostre col·lectiu i
per la junta de govern que ens representa, i que puguem seguir avançant en aquest
tema.
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