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Després de ser ratificat en el 
càrrec de president del Col·legi 
Oficial de Metges de Tarragona 
(COMT), Fernando Vizcarro, 
acompanyat de la Junta de Go-
vern, va prendre ahir possessió 
del càrrec en un acte oficial que 
es va celebrar a l’edifici del Semi-
nari, i durant el qual també es va 
celebrar l’assemblea de compro-
missaris del COMT.

Un cop ja havia pres possessió, 
Vizcarro, en el seu discurs, va rei-
vindicar el paper dels professio-
nals en un moment delicat com 
l’actual. «Els metges som l’eix 
vertebrador del sistema nacional 
de salut, i necessitem que se’ns 
doni el protagonisme que me-
reixem», va defensar Vizcarro. El 
president del Col·legi va insistir 
que algunes de les mesures que 
vol aplicar l’estat espanyol en 
sanitat i educació «no suposaran 
un estalvi, sinó que posar-les en 
marxa comportarà més despeses 
i això és contradictori». «A més, 
en alguns casos poden suposar 
un conflicte ètic i deontològic 
per als metges», va afegir Viz-
carro, que va insistir que, en cap 
cas, «la qualitat de l’atenció i la 
bona praxi no poden ser un con-
cepte canviant».

Tot i això, Vizcarro va assegu-
rar que la sanitat d’aquest país 
«és de les millors del món», però 
va exigir que per aplicar els can-
vis necessaris per la supervivèn-
cia del sistema, «es compti amb 
la presència dels professionals, 

si no volem que se’n ressenti la 
qualitat».

El president del Col·legi tam-
bé va explicar els reptes que es 
marca per aquest proper man-
dat. «El Col·legi ha de defensar la 
professió», va apuntar Vizcarro; 
per això, entre els objectius que 

s’abordaran hi ha recollir les pre-
ocupacions dels professionals i 
donar suport a les problemàti-
ques específiques de cada sector, 
així com promoure la formació 
continuada dels col·legiats, o do-
nar suport als metges més joves.

Després de la presa de posses-
sió de la nova junta del Col·legi 
de Metges, formada per dotze 
membres, es van lliurar les cre-
dencials als compromissaris, que 
com va explicar Vizcarro, «vet-
llaran per l’acció de la junta de 

govern i en ratificaran, o no, les 
decisions».

A l’acte hi van assistir les 
màximes autoritats de Tarra-
gona, com l’alcalde de la ciutat, 
Josep Fèlix Ballesteros, que va 
destacar la dedicació a la tasca 
pública dels metges. També hi 
van assistir el president de la 
Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet; el delegat del Govern, 
Joaquim Nin, i el subdelegat del 
Govern espanyol, Jordi Sierra, 
entre d’altres convidats.

Vizcarro va reclamar 
que es compti amb els 
professionals a l’hora de 
prendre decisions
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Josep Fèlix Ballesteros, durant un moment de l’acte.
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En un acte protocol·lari, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, acompanyat del regidor de Relacions Ciutadanes, 
Francisco Zapater, va rebre ahir Anna Maria Asamà Esteve, 
la nova presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de 
Tarragona. Redacció. 

L’alcalde rep Anna Maria Asamà
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L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va rebre ahir la 
nova presidenta del Col·legi de Farmacèutics, Ana Sánchez, 
en un acte protocol·lari en el qual també hi va assistir el seu 
antecessor, Andreu Suriol. També hi va acudir el regidor de 
Relacions Ciutadanes, Francisco Zapater. Redacció. 

Nova presidenta del Col·legi de Farmacèutics
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L’estudiant Joan Rodríguez rep 
el premi ‘Together with BASF’
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Erwin Rauhe, màxim responsa-
ble del sud d’Europa i conseller 
delegat de BASF Española, va 
entregar dilluns passat el premi 
Together with BASF a l’estudi-
ant de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química (ETSEQ), 
Joan Rodríguez Recasens. El 
seu projecte de final de carre-
ra, desenvolupat a l’empresa 
química BASF, porta per títol 
«Optimització energètica de la 
planta de Kresoxim-metil».

A l’acte van assistir Joan Ma-

ria Garcia Girona, director del 
centre de producció de Tarra-
gona, i el vicerector de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, Xavier 
Farriol.

A més, també es va comp-
tar amb la presència de Mario 
Jiménez, que l’any 2011 va re-
bre la mateixa beca i que ac-
tualment treballa al centre de 
producció. També hi era Mireia 
Font, l’estudiant seleccionada 
per realitzar durant el proper 
curs el seu projecte. Redacció
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