L’estat de la qüestió · Activitat col·legial
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l llarg del temps, el Col·legi de Metges
de Barcelona ha anat desenvolupant
una sèrie d’activitats, tant culturals com
lúdiques i esportives, dirigides fonamentalment als metges. La creació de l’Àrea
Sociocultural té per objecte agrupar i coordinar totes les activitats existents al Collegi en aquests àmbits.
Les funcions de l’Àrea són, sintèticament,
agrupar i coordinar les activitats existents
al COMB en el terreny cultural, lúdic i esportiu, fomentar la participació dels metges, proposar de forma coordinada totes
les activitats que es puguin aplegar dins
d’aquest àmbit, acollir i donar resposta a les
propostes culturals dels col·legiats i apropar
les inquietuds culturals del Col·legi a altres
institucions i persones, tot fomentant projectes comuns.
Totes les activitats desenvolupades des
de l’Àrea Sociocultural van dirigides als
col·legiats i llurs famílies, als treballadors
del COMB i, potencialment, a altres collectius que tinguin interès a col·laborar
amb el Col·legi.
Les activitats que es van realitzar el 2011
van ser nombroses i variades. Sense voler
fer-ne una llista gaire exhaustiva, cal destacar l’Agenda Cultural, promoguda i mantinguda per la Secció de Metges Jubilats,
que s’elabora en format paper i electrònic
i que recull la vida cultural del Col·legi en
tots els seus àmbits; els Webs Commemoratius i Exposicions, on es recorda cada
any la ﬁgura d’un metge català destacat, i
els Medijocs, els Jocs Col·legials Esportius
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a publicació, el 26 de maig de 2011, de
l’Ordre TIN/1362/2011 del Ministeri
de Treball i Immigració va declarar incompatible la percepció de la prestació de la
jubilació amb l’activitat per compte propi,
tot i que s’estigués donat d’alta en el règim
alternatiu de Mutual Mèdica.
La mateixa norma establia una excepció a
la seva aplicació en aquells casos en el quals
aquesta situació s’estigués compatibilitzant
abans de l’1 de juliol de 2011, de manera
que molts professionals en edats properes
a la jubilació o amb possibilitat de fer-ho
van prendre una sèrie de decisions, entre
les quals hi havia la de jubilar-se abans
d’aquesta data.
Posteriorment, en una “correcció d’errades” més aviat impròpia, es va estendre
aquesta excepció a aquells que en la data
d’1 de juliol haguessin fet els 65 anys.
El COMB va liderar una resposta dels
col·lectius afectats i es va aplicar tota la
força possible en la revocació de la norma abans que entrés en vigor i, a ﬁnals de
juny de 2011, en el tràmit parlamentari
de la Llei de Modernització de la Seguretat Social, es va aprovar per un ampli ventall de les forces del Congrés dels

L’Àrea Sociocultural
dóna suport a les
activitats culturals que
realitzen els metges
JAUME ROIGÉ,
vocal de la Junta de Govern

El COMB vol donar cos i múscul
a totes les activitats culturals que
realitzen els col·legiats i vol animar
també a sumar iniciatives al ric món
cultural dels metges
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anuals, que volen promoure la pràctica de
l’esport entre els col·legiats i aﬁns en un entorn de competició saludable.
Així mateix, s’han endegat activitats en
grup, com la creació de la Coral del COMB,
la potenciació de l’Orquestra Ars Mèdica,
lectures teatralitzades, sortides en BTT o
viatges de la Secció de Metges Jubilats. En el

La jubilació de la
Seguretat Social i
l’exercici per compte propi
IGNASI PIDEVALL,
director de l’Assessoria Jurídica del COMB

La ràpida intervenció del COMB va
permetre revertir una situació que
perjudicava un sector de professionals
que tenien planiﬁcada la seva
jubilació conﬁant en la compatibilitat
de la prestació de jubilació i la seva
activitat per compte propi
Diputats una esmena per la qual l’Ordre
TIN/1362/2011 quedaria sense efecte a
l’espera de la futura tramitació d’una llei
que reguli especíﬁcament aquesta qüestió.
Finalment, la Llei de Modernització de
la Seguretat Social va entrar en vigor el 2
d’agost de 2011 i en la seva disposició addicional trenta-setena va recollir la proposta feta des del COMB, de manera que es
mantenia la situació prèvia a la publicació
de l’Ordre. Per tant, els jubilats a partir

camp de la literatura, cal destacar l’Aparador
de Llibres, un lloc on donar a conèixer les
obres literàries de metges i familiars.
Altres aspectes, com l’Arxiu Històric,
el Museu d’Història de la Medicina, els
Premis de l’Excel·lència Professional o la
Galeria de Metges Catalans, van aportant
millores i innovacions dia a dia. També cal
recordar que els Concursos Artístics permeten, any rere any, que els metges artistes
participin en diferents modalitats: fotograﬁa, pintura, escriptura, cinema. Algunes
d’aquestes activitats es comparteixen amb
altres col·lectius i col·legis professionals.
L’Àrea Sociocultural ha adoptat un logo
comú que, tot jugant amb colors i dibuixos
temàtics, vol donar unitat al projecte. La
divulgació de totes les activitats es realitza a
través dels mitjans propis del COMB i, especialment, a través de l’apartat de Cultura
i Lleure del web (http://www.comb.cat/cat/
cultura_lleure/home.aspx), el newsletter del
COMB, el butlletí col·legial (SIC) i l’e-butlletí MIRant (e-mailing).
Amb l’Àrea Sociocultural, el COMB vol
donar cos i múscul a totes les activitats culturals que realitzen els col·legiats i vol animar també a sumar iniciatives al ric món
cultural dels metges. Val la pensa insistir,
així mateix, en els avantatges i descomptes
que proposa el COMB als col·legiats en espectacles, oci i cultura, esports i hotels, entre
d’altres.
1. Miquel Vilardell i Miquel Bruguera, a l’acte inaugural
de l’exposició Publicitat i Medicina. Març de 2011.

d’aquella data podran continuar compatibilitzant la prestació de jubilació amb la
seva activitat privada en les mateixes condicions que s’havia efectuat ﬁns aleshores.
El COMB va posar a disposició dels collegiats afectats l’Assessoria Jurídica, que en
els tres mesos que va durar tot el procés va
atendre personalment, per telèfon o per
correu electrònic, més de 700 metges a qui
la mesura els afectava o els podia afectar en
un futur proper.
La ràpida intervenció del COMB i la capacitat d’integrar els interessos de les altres
professions afectades va permetre revertir
una situació que perjudicava un sector de
professionals que tenien planiﬁcada la seva
jubilació conﬁant en la compatibilitat de la
prestació de jubilació i la seva activitat per
compte propi.
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