Activitat col·legial · Professió, cultura i societat

Els metges jubilats promouen la Jornada Cultural
dels Col·legis de Metges de Catalunya
JOAQUIM RAMIS,
president de la Secció de Metges Jubilats

Tarragona s’ha
responsabilitzat enguany
del cinema, Girona de la
fotograﬁa, Lleida de la
poesia i Barcelona de la
narrativa breu i pintura.
L’any 2012, la Jornada
serà a Lleida i els anys
següents seguiran Girona
i Barcelona

I

gual que els darrers anys, des d’octubre a juny
s’han mantingut les activitats culturals i d’oci.
Cada setmana s’han ofert conferències, concerts,
lectures teatrals, cinefòrums o debats sobre llibres,
juntament amb algunes sortides, excursions i visites
culturals o viatges per als més agosarats. Entre les
sessions setmanals, el dimarts més proper a la festa
de Sant Jordi, se celebrà “El nostre dia del llibre”, on
es presenten i comenten llibres no cientíﬁcs, escrits
per metges o els seus cònjuges. L’any 2011 s’han donat a conèixer 12 llibres en què, després d’una breu
presentació, l’autor va explicar el contingut o el perquè del llibre.
S’han continuat les reunions i els intercanvis d’informacions amb els representants dels quatre col-

altres deﬁciències, com falta d’ajuts per a qüestions
domèstiques, per posar solament uns exemples.
Aquests fets han estat, de sempre, la principal preocupació de la Junta de Govern i de la nostra Secció. Per aquest motiu, des de fa cinc anys, es posà
en marxa el Programa de Protecció Social, que no
ha parat d’ajudar molts companys o llurs famílies,
si ho han necessitat. El seu director, Antoni Calvo,
les treballadores socials Pilar López i Natàlia Raguer,
juntament amb personal administratiu, han pal·liat i
han atès les necessitats que s’han presentat. El nombre de peticions en aquest sentit ha augmentat considerablement, no perquè hi hagi més problemes, sinó
simplement perquè aquests serveis i oferiments d’ajut
han estat més coneguts per companys que els necessiten i no han dubtat de posar-se en contacte amb
aquest Programa.
Dintre d’aquest ampli camp ha començat a posarse en pràctica, així mateix, un programa creat per
metges voluntaris que estan en ple exercici professional –que ha pres el nom de Metges x Metges–, els
quals s’han ofert per a qualsevol ajuda al company
que ho necessiti, per donar orientació o per pal·liar
una determinada necessitat, sigui en un centre hospitalari o en un centre de salut.
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legis catalans, i una conseqüència
fou l’acord d’organitzar conjuntament els “Concursos Artístics”, a ﬁ
que fossin més viscuts per cadascun
dels col·legis, i lliurar els guardons en
el curs d’una diada que porta el nom
de Jornada Cultural dels Col·legis
de Metges de Catalunya. Enguany,
Tarragona s’ha responsabilitzat del
cinema, Girona de la fotograﬁa,
Lleida de la poesia, i Barcelona de la
narrativa breu i pintura. La Jornada
se celebrà l’11 de maig a Tarragona. L’any 2012 la
Jornada serà a Lleida i els anys següents seguiran
Girona i Barcelona.
També hem estat convidats a les activitats que es
desenvolupen al Casal Espriu de l’entitat Assistència
Sanitària Col·legial, que, a més de sessions similars
a les nostres, té suﬁcient espai per jugar al billar, els
escacs, el dòmino, les cartes espanyoles, etc.
El Programa de Protecció Social
Amb els anys, alguns companys jubilats tenen diﬁcultats de mobilitat, de salut o problemes a causa
de la falta de vida social, que provoquen un cert aïllament i una sensació de solitud. També apareixen

Congrés Estatal de Metges Jubilats
Al marge de les nostres habituals activitats, celebràrem a Barcelona el IV Congrés de les Vocalies de
Metges Jubilats dels diferents col·legis d’Espanya.
Després de ﬁnalitzar l’anterior congrés –el III, que
se celebrà a Granada– en una de les reunions a les
quals són convocats els representants dels diferents
col·legis, es proposà que el següent, el IV, fos a
Barcelona. Amb l’aquiescència de la Junta del nostre Col·legi, tingué lloc els dies 30 de setembre i 1
d’octubre amb un programa força dens: una taula
rodona sobre Situació i necessitats socials dels metges
a Espanya i tres conferències, Envelliment i professió mèdica, Envelliment actiu i Metges per metges.
En algunes de les taules hi hagué participació dels
assistents i es proposaren unes conclusions que s’acceptaren en l’acte de cloenda.
Durant els dos dies, es féu un recorregut per la ciutat i visites al Temple de la Sagrada Família i al Museu Picasso i un concert de la Coral de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
Fou una trobada cordial, amb assistència dels responsables de l’OMC i un bon nombre de jubilats
d’arreu d’Espanya.
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