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La Secció de Metges Jubilats del nostre 
Col·legi la formen tots els col·legiats a partir dels 

setanta anys.
El 31 de desembre del 2010, el nombre de jubilats 

era de 2.210 sobre un total de 30.286 col·legiats, 
per tant, el 7,2% de la col·legiació, dels quals la gran 
majoria ja no exerceix. Aquest any 169 companys 
han assolit aquesta condició de metges jubilats.

Igual que altres anys, les activitats dels metges ju-
bilats han estat força nombroses. Activitats d’oci i 
culturals, els dimarts a la tarda: conferències, con-
certs, projecció i comentari de pel·lícules, lectures 
dramatitzades de teatre, etc. Prop del dia de Sant 
Jordi s’ha celebrat “El nostre dia del llibre” (pre-
sentació de llibres no científics escrits per metges 
o cònjuges), i s’ha dedicat una sessió a l’atorgament 
dels Premis Artístics que, per delegació del Con-
sell de Col·legis de Metges de Catalunya, cada any 
organitza la nostra Secció. S’ha iniciat un Club de 
Lectors que es reuneix mensualment per debatre 
amb l’autor corresponent o amb un crític literari el 
contingut del llibre proposat.

La sala d’actes de la seu del Col·legi de Metges de 
Barcelona s’ha transformat en punt de trobada de 
vells amics i companys. També s’han celebrat algu-
nes d’aquestes sessions a les seus de les delegacions 
comarcals.

Durant l’any 2010 s’han fet moltes activitats d’oci 
i han ocupat la tribuna dels conferenciants una 
pila d’eminents oradors: entre d’altres, Roger Alier, 
Jacint Corbella, L. Ortiz de Ceballos, Silvia Fer-
rando, Oriol Casassas, Neus Real, Francesc Mira, 
Alfons Fernández, Joan Solà, Josep Fericgla. S’han 
presentat films-reportatge de les sortides fetes per 
la Secció, hi ha hagut sessions de cinema, concerts, 
Assumpta Rojas ha delectat amb teatre de cabaret, 
Jordi Mañer amb lectures teatrals, el Gabriel Jazz 
Club amb una audició, el Knox College Choir amb 
un gran concert, etc.

Cal fer una menció especial de la presentació, 
dins d’“El nostre dia del llibre”, de llibres de tema 
no mèdic escrits per col·legues i que culminà amb 
l’excel·lent parlament del malauradament desapa-
regut Joan Solà.

També s’han fet visites culturals d’un dia a enti-
tats i museus o viatges de més dies fora de Cata-

lunya.
Cada dos o tres 

mesos, els represen-
tants de les seccions 
de metges jubilats 
dels quatre col·legis 
catalans s’han reunit, 
d’una manera itine-
rant, per tractar qües-
tions i informacions 
que poden ser d’inte-
rès per als col·legiats 
d’altres col·legis. En-
tre d’altres qüestions, 

s’acordà proposar que l’atorgament dels Premis dels 
Concursos Artístics -que convoca el Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya- tingués lloc en un 
acte obert a tots els metges catalans en una sessió 
que s’anomenaria Jornada Cultural dels Col·legis 
de Metges de Catalunya i que seria organitzada -de 
manera itinerant- per un dels quatre col·legis. L’any 
2011 serà el Col·legi de Tarragona qui ha pres la 
responsabilitat de la seva celebració. La primera Jor-
nada se celebrarà a Tarragona l’11 de maig.

S’han continuat les relacions amb altres col·legis 
professionals –farmacèutics, advocats, enginyers in-
dustrials i, darrerament, també economistes–, a fi  
d’intentar organitzar sessions conjuntes, que s’inici-
aren amb un concert a l’església de Sant Felip Neri 
a càrrec del Cor d’Enginyers.

S’ha continuat assistint a les convocatòries que es 
reben de la Vocalía de Médicos Jubilados del Con-
sejo General de Colegios Médicos de España. En 
quatre ocasions s’ha assistit, a Madrid, a les Asam-
bleas o Reuniones Centrales, segons siguin amb 
els representants de la comunitat o dels col·legis 
provincials, per tractar problemes o qüestions que 
afecten els metges jubilats.

Una representació del COMB assistí al III Con-
grés de les Seccions de Metges Jubilats d’Espanya, a 
Granada. Se’ns ha demanat que el IV Congrés sigui 
a Barcelona, proposta acceptada per la Junta de Go-
vern del nostre Col·legi. S’han fi xat els dies 30 de 
setembre i 1 d’octubre per celebrar-lo. El programa 
(ja tancat) comprèn una taula rodona per estudiar 
les necessitats socials dels metges a Espanya, confe-
rències sobre envelliment actiu, envelliment i pro-
fessió mèdica i l’ajut entre metges jubilats, a més 
de la celebració d’una Assemblea General i diversos 
actes culturals.

El Programa de Protecció Social
Però l’activitat més gratifi cant de la nostra Secció 
ha estat l’ajut a companys amb necessitats que no 
podien resoldre ells mateixos ni llur família. Amb la 
col·laboració del Programa de Protecció Social i les 
treballadores socials, s’han atès nombroses peticions 
de diferent tipus: des de simples orientacions sobre 
temes socials o de salut a altres ajuts: acompanya-
ment, aportacions materials, etc.

Donem molt poca informació d’aquest departa-
ment d’ajut perquè creiem que no s’ha de fer pu-
blicitat de les peticions que es reben. Malgrat ser la 
part més important de la Secció de Jubilats, creiem 
que n’hi ha prou que els companys que necessitin 
ser atesos per qualsevol circumstància social o eco-
nòmica –ja sia per a ells o per als seus familiars– sà-
piguen que poden refi ar-se dels ajuts que el Col·legi 
i el programa de Protecció Social poden oferir-los i 
aportar. Tot i aquesta escassa informació, enguany 
el nombre de peticions ha crescut exponencial-
ment, de manera que s’haurà d’augmentar l’horari 
o el nombre de persones per  poder atendre totes les 
necessitats.  

La Secció de Metges 
Jubilats del COMB 

organitzarà durant el 
2011 el IV Congrés 
de Metges Jubilats 

d’Espanya a Barcelona. 
El congrés dels 

facultatius jubilats de 
l’Estat estudiarà les 
necessitats socials 

dels metges, debatrà 
sobre envelliment actiu, 

envelliment i professió 
mèdica, i sobre l’ajut 
entre metges jubilats

1. L’historiador Josep Termes, 
durant la conferència “Carlins 

i federals a mitjan segle XIX: 
el primer catalanisme”, a 

l’acte de cloenda dels Premis 
dels Concursos Artístics per a 

Metges, al maig de 2010.

2. Joaquim Ramis, president de 
la Secció Col·legial de Metges 

Jubilats, al mateix acte.

JOAQUIM RAMIS,
president de la Secció Col·legial 

de Metges Jubilats

La Secció de Metges Jubilats canalitza
ajuts de protecció social i promou activitats socioculturals
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