Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

La Secció de Metges Jubilats centra l’activitat
en el treball social i els actes culturals
JOAQUIM RAMIS,
president de la Secció
de Metges Jubilats

i ha força companys que durant l’exercici
H
professional no troben l’espai de temps suﬁcient per dedicar-se a unes aﬁcions determinades i

esperen arribar a la jubilació per poder-les realitzar.
N’hi ha d’altres que no han previst a què dedicaran
el temps. Però tant per als uns com per als altres,
la Secció de Metges Jubilats ofereix activitats lúdiques i culturals: als uns per retrobar-se amb antics
companys de feina i als altres per omplir les hores
mortes que tenen quan deixen l’exercici.
És per aquest motiu que, durant el 2008 –cada
dimarts, igual que en anys anteriors– s’han ofert
20 conferències, a càrrec d’Adolf Tobeña, Arcadi
Oliveras, August Moragas, Baltasar Porcel, Lluís
Ortiz, Joan Plaja, Jordi Leon, Josep Tomàs, Josep
M. Seriñana, Neus Real, Oriol Casassas, Patrícia
Gabancho i Roger Alier; set concerts, coordinats
per Jaume Torner; una lectura
Al ﬁnal del 2007 es creà el programa
dramatitzada de teatre, dirigida
de Protecció Social per a qualsevol
per Jordi Mañer; quatre projeccicontingència social que pugui
ons de pel·lícules, comentades per
presentar un col·legiat, el seu cònjuge
Pere Martínez López, i una sessió
o un familiar en primer grau. El conjunt
del Mag Lari.
més gratiﬁcat ha estat el dels metges
El dimarts més proper al dia de
jubilats, ja que més d’un 80 % de les
Sant Jordi es presentaren públicaactivitats han recaigut en més grans
ment llibres no cientíﬁcs escrits
de 65 anys
per metges o els seus cònjuges:
Joan Busquet i Rusiñol, Joaquín
Callabed, Carme Comas i Cabanyes, Jaume Ferrer i Sancho, Marcel Maronas, Josep M. Muñoz i
Pujol, Esteban Múrcia Valcàrcel, Josep Antoni Pujante, Manuel Riera i Blanco, Francesc Salamero i
Reymundo, Josep Tomàs i Cabot, Josep Vilar i Bonet i Josep M. Vilarrasa.
Baltasar Porcel
En els concursos que es convoquen cada any a
i Joaquim Ramis, a l’acte
ﬁnals de desembre i s’atorguen al mes de maig, ob“El nostre dia del llibre”.
tingueren el Tritó de Plata, de poesia, Esteve Amigó
Festa Literària de Sant Jordi.

i Palés; de narrativa breu, Eulàlia Ripoll i Sors; de
pintura, Antonio Baena Fustegueras, i de fotograﬁa,
Enric Catalan Bajuelo. El Tritó de Bronze fou concedit a Eulàlia Ripoll i Sors per poesia, a Francisco
Alberto Marchetti per narrativa breu, a Pilar Segura
per pintura, i a Glòria Luz Abad per fotograﬁa.
Es féu un acte necrològic en memòria dels collegiats morts durant l’any, a la sala d’actes, el dia 3
de novembre.
També hi hagueren activitats fora de l’ediﬁci del
Col·legi: visites guiades al Liceu, al barri del Call de
Barcelona, Museu de Pedralbes, Laberint d’Horta,
Casa de Bellesguard, Palau Moja i a l’Ateneu Barcelonès; excursions a Prades i Siurana, Sant Benet de
Bages, Tarragona i Escornalbou i Scala Dei, i altres
viatges llargs a la Savoia francesa, dos a Sicília i un,
amb molt poca participació, a Nova York.
Són membres d’aquesta Secció els col·legiats
honoríﬁcs, és a dir, els que han complert setanta
anys, i també hi poden pertànyer els col·legiats que,
d’acord amb la legislació vigent, arribin a la jubilació abans dels setanta anys en l’entitat on desenvolupen el seu exercici, sempre que demanin el seu
ingrés a la Secció.
Tots els membres de la Secció reben trimestralment un butlletí (Notícies dels Sèniors) amb el programa de les activitats ludicoculturals, les visites
guiades a museus o centres d’interès, les excursions
i els viatges, juntament amb notícies que puguin
ser del seu interès. Però, a més a més, a través del
web col·legial i buscant la Secció de Metges Jubilats, s’hi troben totes aquestes activitats, amb la
particularitat que si hi ha cap alteració de darrera hora al programa de les activitats –penseu que
es programen amb tres mesos d’antelació– i no és
possible avisar per via postal, sí que es pot fer per
aquesta via electrònica.
Ajut i assessorament per a metges jubilats

Malgrat que aquesta part lúdica i cultural és la més
vistosa, creiem que l’objectiu primordial de la Secció
de Metges Jubilats és l’ajuda i l’orientació que pugui
necessitar qualsevol company jubilat. És important
recordar que aquestes activitats, ajuts o orientacions
que ens són demanades queden en l’àmbit privat
del que ho demana i de la persona o treballadora
social que hi intervé.
Al ﬁnal del 2007, es creà el programa de Protecció Social per a qualsevol contingència social que
pugui presentar un col·legiat, el seu cònjuge o un
familiar de primer grau. Les consultes i peticions
de diferents serveis han augmentat progressivament
al llarg de l’any, a mesura que es coneix més l’existència d’aquest programa i els serveis que ofereix.
El conjunt més gratiﬁcat ha estat el dels metges jubilats, ja que més d’un 80 % de les activitats han
recaigut en més grans de 65 anys. El programa està
atès per dues treballadores socials, un psicòleg que
n’és el responsable i la secretaria i infraestructura administrativa del Col·legi.
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