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La Secció de Metges Jubilats,
tasca social i activitats lúdiques i culturals
JOAQUIM RAMIS I CORIS,
president de la Secció Col·legial
de Metges Jubilats

El Col·legi ha
constituït un grup
de treball, lligat a la
Secció de Metges
Jubilats, que posa a
disposició de tota
la col·legiació, i
especialment dels
metges jubilats,
una guia de serveis
assistencials,
orientacions fiscals
i altres ofertes que
contribuiran a
completar els ajuts
que actualment es
donen a alguns jubilats

primordial de la Secció de Metges
Lque’objectiu
Jubilats ha estat sempre fer costat als companys
han tingut necessitats socials que no han pogut resoldre ells mateixos o llurs famílies.
Per l’experiència de la mateixa Secció i per estudis
que darrerament s’han fet al Col·legi, s’ha pogut
constatar un progressiu envelliment dels col·legiats:
el nombre actual de jubilats és de 2.034, i es calcula que el nombre de jubilacions abans del 2015
pot assolir la xifra de 4.000 col·legiats. I si, a més
d’aquestes xifres, és té en compte que l’esperança
de vida s’ha incrementat, també augmentarà el
nombre de persones que perden autonomia i el de
les que necessitaran dependència d’ajuts externs.
Tot plegat ha comportat la creació d’un grup de
treball, coordinat per Antoni Calvo, que està íntimament lligat a la nostra Secció i que posa a disposició de tota la col·legiació, i especialment dels
metges jubilats, una guia de serveis assistencials,
orientacions fiscals i altres ofertes que contribuiran a completar els ajuts que actualment es donen
a alguns jubilats.
Durant aquest any, la metgessa Carme Martín
ha tingut cura directa de les tasques de la secció
social, en íntima relació amb la treballadora social,
atenent demandes, resolent conflictes i problemes
i alhora orientant en diferents qüestions que se li
han consultat.
I, al marge d’aquesta tasca social, també s’han
tingut en compte les activitats lúdiques, les visites
culturals, les excursions i els viatges.
Cada dimarts a la tarda hi ha hagut sessions en
les quals s’han alternat les conferències, els concerts, la projecció de pel·lícules o el teatre llegit
i dramatitzat. La major part d’aquestes sessions
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foren conferències, que pronunciaren Joan Triadú, Ramon Pascual, Josep M. Seriñana, Antoni
Dalmau, Mercè Piqueras, Oriol Casassas, Alfons
Fernàndez i Sabaté, Sílvia Ferrando, Just Casas,
Josep Viñas i Riera i Neus Real. I, amb motiu de
la celebració de l’“Any Dr. Pere Calafell”, l’acte inaugural fou presidit per Miquel Bruguera i feren
els parlaments Josep M. Casasa, Mercè Calafell
–germana de l’homenatjat– i Joaquim Ramis.
La música estigué molt present en el programa
d’actes de l’any: Roger Alier continuà els cicles de
música d’òpera –una sessió se celebrà a la delegació
de Manresa–, que van finalitzar amb un esplèndid
concert. Jaume Torner i Selles coordinà les altres
sessions musicals: Joan Pineda interpretà música
de pel·lícules; Rafel Salinas i Paul Manuel Fernàndez oferiren un concert amb piano i tuba; al mes
de juny finalitzà el curs acadèmic amb un concert
de piano; el mes d’octubre s’inicià amb l’orquestra Ars Mèdica i, a mitjan novembre, per celebrar
Santa Cecília, el pianista Eugeni Madó va fer un
concert, amb una dissertació de Lluís Ortiz de Zeballos. El cinema hi fou present en cinc ocasions,
comentat i presentat per Pere Martínez i López, en
una de les quals es projectaren pel·lícules mudes
acompanyades al piano per Joan Pineda.
Com cada any, es van celebrar dues sessions extraordinàries: El nostre dia del llibre, que fou clausurat
amb una conferència del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Josep Termes i Ardèvol, i la sessió de
Lliurament dels premis de poesia, narrativa, dibuix,
pintura i fotografia, que finalitzà amb un parlament
de la periodista Patrícia Gabancho, en la qual manifestà la necessitat de donar més importància a la
nostra cultura per al millorament del país.
S’han fet visites culturals a la Torre Agbar, a Caixa Fòrum (exposicions de Fragonard, Anglada
Camarasa i escultures als temples indis), al Museu
Marítim, al Jardí Botànic, al temple de la Sagrada
Família, als museus de Sitges i una passejada des
de Sant Pere de les Puel·les a Sant Pau del Camp.
Les sortides amb autocar foren al Castell de Tamarit i al Museu Pau Casals de Sant Salvador; a Igualada i el Museu de la Pell; a les runes d’Empúries;
al Museu de la Ciència i Tecnologia i les esglésies
romàniques de Terrassa, i a les Guilleries amb visites a Rupit i El Far. Complementaren aquestes
sortides d’altres de més llargues: els viatges al Midi
francès, de quatres dies; a Irlanda, d’una setmana,
i al Llenguadoc i la Provença, de tres dies.
Com cada any, s’ha recordat els companys morts
en una sessió necrològica –el dia dels difunts– a
la sala d’actes del Col·legi, a la qual es convidà els
seus familiars.
Dues celebracions han marcat l’any 2007: el final del curs acadèmic, el dia 19 de juny, després de
l’assemblea ordinària i arran de l’ingrés a la Secció
dels nous jubilats, foren convidats a un dinar en
el mateix Col·legi, i també, per celebrar les festes
nadalenques, hi hagué un dinar acompanyat de
cançons a càrrec de Mariona Segarra.
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