Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

La Secció de Metges Jubilats desplega una àmplia
activitat en ajuts de protecció social i actes culturals
Secció de Metges Jubilats deu ser, seLmésagurament,
una de les seccions que té un camp
ampli d’activitats. Si bé el seu principal objec-
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El nombre d’usuaris
que han demanat
ajuts socials dintre de
la Secció de Metges
Jubilats ha augmentat
d’una manera
exponencial: l’any 2008
foren 69 els companys
que necessitaren
algun dels ajuts
i el 2009 han estat 221
els que, d’una manera
o altra, s’han beneficiat
d’aquestes
prestacions socials

1 i 2. Joaquim Ramis, president
de la Secció de Metges
Jubilats, i Monserrat Abelló,
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes de l’any 2009, a
l’acte “El nostre dia del llibre”
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El 2009 s’ha fet la presentació de dotze llibres,
dels quals són autors Quim Torra: Pau Casals-Josep
Trueta; Lluís Barraquer i Bordas: Memòries i reflexions d’un neuròleg; Joaquín Callabed: El rincón de
Prometeo; Ricard Camprodon: Mar i cel i Viatge
a la Xina; Josep M. Capdevila Miravet: Bellvitge,
anatomia d’un hospital; Júlia Emperador: Viajes y
sueños; Carme Miró Texidó: Ones de vida; Josep
M. Muñoz i Pujol: El cant de les sirenes. Petita crònica; Francesc Salamero Raymundo: Diego Cera.
Biographical impressions; Jordi Vila-Abadal: Cartes
que no lliguen; Josep Vilar Bonet: Pàgines viscudes.
L’acte fou clausurat amb un parlament del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes de l’any 2009,
Montserrat Abelló.
I en els concursos foren guardonats Esteve Amigó
i Palés i Xavier Miquel i Padró, ambdós col·legiats
a Barcelona, en els premis de poesia; Jordi Roca
Comas, col·legiat a Girona, i M. Teresa Rué Cabrelles, col·legiada a Tarragona, en els de narrativa
breu; Pilar Segura Badia i Clara Gràcia Castellví,
cònjuges de metges col·legiats a Barcelona, en els
de pintura, i Frederic Sagués Gabarró, col·legiat a
Barcelona, i Francesc Xavier Bonada Tarrés, collegiat a Girona, pels premis de fotografia.

tiu correspon a l’ajut del metge o dels seus familiars
directes, també hi ha altres activitats lúdiques que
entren de ple en el camp cultural i que estan obertes a tota la col·legiació i llurs famílies.
Durant l’any 2009, la Secció ha celebrat cinc
concerts, dinou conferències, sis projeccions de pellícules i tres lectures teatrals. Els cinc concerts han
estat coordinats per Jaume Torner i Selles i el darrer
com a final del cicle d’òpera sobre Wagner, que desenvolupà Roger Alier. Posteriorment, s’inicià un
cicle d’òperes de Mozart. Les dinou conferències
foren desenvolupades per Josep M. Carreras i Macià, Sílvia Ferrando, Josep Termes, Hilari Raguer,
Neus Real, Lluís Ortiz de Ceballos, Montserrat
Abelló, Agustí Pons, Joan Pineda, Oriol Casassas,
Joan Plaja i August Moragas.
El cicle de cinema –coordinat per Pere Martínez
i López– sobre les Arts i el Cinema finalitzà amb
dues projeccions i s’encetà el cicle de cinema còmic que continuarà durant l’any 2010. No podem
oblidar les dramatitzacions de teatre, que coordina
Jordi Mañer, amb la col·laboració d’un bon nombre de companys.
S’oferiren visites guiades al MNAC, al Centre
de Recerca Biomèdica de Barcelona, al Palau de la
Música, i a les exposicions de Joaquim Mir, el Museu Marés i la Fundació Rocamora.
Es feren algunes excursions, com la de Ripoll, on
fórem molt ben atesos per l’Eudald Maideu, pediatre de la mateixa comarca. Un bon grup de jubilats
són viatgers i s’han desplaçat a Extremadura, Berlín, Romania i Còrdova, i alguns es van decidir per
visitar els fiords noruecs durant el mes de juliol.
A més d’aquestes sessions setmanals, hi ha dues
activitats convocades pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, que delega la seva organització a la nostra Secció: la presentació de llibres no
científics escrits per metges o els seus cònjuges, i
els concursos de poesia, narrativa breu, pintura i
fotografia.

El Programa de Protecció Social
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Però la prioritat i veritable missió de la Secció és
l’ajut a companys o llurs famílies que en tinguin
necessitat. Per resoldre més eficaçment les diferents
demandes que s’han rebut, hem tingut l’ajuda
de dues treballadores socials. Òbviament moltes
d’aquestes accions s’han pogut solucionar gràcies al
Programa de Protecció Social que el Col·legi creà
fa un parell d’anys.
Les demandes plantejades han estat molt variades
i s’han resolt amb ajuts socials i econòmics, dirigits
a aquells metges o familiars (fins a primer grau)
que tinguin un grau de dependència reconegut per
l’Administració pública, o bé la situació ha estat
valorada per les treballadores del Programa de Protecció Social.
També s’han donat ajuts puntuals per pal·liar les
despeses que suposa ser dependent o tenir a càrrec
una persona amb dependència, tant per pagar el
cost d’uns serveis d’atenció a domicili, en un centre
de dia, en una residència o altres serveis assistencials. Vegeu més informació sobre l’activitat del Programa de Protecció Social del COMB a les pàgines
28 i 29 d’aquest informe anual.
El nombre d’usuaris que han demanat ajuts socials
dintre de la Secció de Metges Jubilats ha augmentat d’una manera exponencial: l’any 2008 foren 69
els companys que necessitaren algun dels ajuts i el
2009 han estat 221 els que, d’una manera o altra,
s’han beneficiat d’aquestes prestacions socials.
Estem segurs que hi ha més companys que podrien gaudir d’aquests ajuts, però que no en són
prou conscients, senzillament perquè no n’estan
assabentats.

