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Activitat col·legial  ·  Professió, cultura i societat

JOAQUIM RAMIS, 
president de la Secció de Metges Jubilats

Els metges jubilats 
col·laboren activament 
amb el Programa de 
Protecció Social 
del Col·legi

(6), totes les quals obertes lliurement a tota 
la col·legiació i amics. Els dimarts s’han 
convertit en una trobada d’amics i famili-
ars que, a més d’oferir l’oportunitat d’as-
sistir a un acte cultural,  ajuda a mantenir 
una amistat nascuda en el curs de l’exer-
cici professional. En aquest mateix sentit 
cultural, s’han fet excursions amb autocar 
d’un dia a Capellades, a unes caves de Sant 
Sadurní, a Poblet i Santes Creus i a Vic o 
altres visites a Barcelona, d’obres de Gaudí, 
al parc zoològic o al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya de Montjuïc.

I els jubilats viatgers han pogut gaudir de 
viatges per visitar el romànic de Valladolid; 
Budapest i el Danubi; joies del Bàltic i Sant 
Petersburg; els Pirineus atlàntics i el País 

Basc francès, i el Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Boí Taüll.

Cal recordar les repetides reunions que 
s’han tingut amb representants de les sec-
cions culturals d’altres col·legis: econo-
mistes, advocats, enginyers, farmacèutics 
i, darrerament, s’hi ha afegit el Col·legi de 
Periodistes. Al més de juny, s’organitzà un 
concert en el qual col·laboraren els sis col-
legis a l’església del Pi de Barcelona. Hi par-
ticiparen l’orquestra Ars Medica del nostre 
Col·legi i la Coral d’Enginyers, amb un ple 
absolut d’assistents.

Un darrer punt que no podem oblidar és 
la bona relació i la col·laboració dels quatre 
col·legis catalans. Quatre vegades en el curs 
de l’any, s’han reunit els representants de les 
Juntes de Metges Jubilats per informar de 
les respectives activitats i aquestes trobades 
van culminar en la Jornada Cultural que se 
celebrà a Lleida, el 17 de maig, en la qual 
s’atorgaren els guardons dels concursos ar-

tístics (poesia, narrativa breu, pintura, ci-
nema i fotografi a) convocats pel Consell de 
Col·legis de Catalunya, després d’una visita 
cultural i un dinar de germanor. Tot plegat 
una jornada agradable que contribueix a 
una millor convivència i fraternitat amb els 
metges dels quatre col·legis.

Tampoc podem cloure aquesta breu sínte-
si de les activitats, sense agrair les facilitats 
que hem rebut dels responsables del Col-
legi, com també la simpatia, l’amabilitat i 
la bona tasca dels components del Servei 
d’Activitats i Congressos i dels administra-
tius que ens han ajudat. Sense ells hauria 
estat difícil mantenir aquestes activitats. 

La majoria de les seccions del nostre Col-
legi tenen activitats i fan un bon ser-

vei ajudant els col·legiats en exercici i llurs 
famílies. Però una de les seccions és dife-
rent: la de Metges Jubilats. El mateix títol 
ja indica que els seus integrants tenen més 
de setanta anys i, per tant, la majoria no 
exerceixen. Alguns companys treballaven 
en el camp de la medicina pública; altres, 
per l’edat, han deixat d’exercir, i alguns han 
continuat exercint privadament perquè el 
seu estat físic i mental els ho permet.

L’adaptació que exigeix produeix el fet 
de passar d’un treball actiu a una vida més 
passiva i tranquil·la pot comportar uns 
canvis anímics importants: hi ha qui ho 
aprofi ta per fer allò que no havia tingut 
oportunitat de fer durant la vida professi-
onal, d’altres –que no havien previst aquest 
canvi o no l’esperaven– poden quedar psi-
cològicament afectats i mancats d’estímul 
per enfocar aquesta darrera part de la vida. 
Si a aquest aspecte hi afegim la possibili-
tat de tenir problemes de salut –freqüents 
en aquestes edats avançades de la vida– es 
presenten greus difi cultats físiques o psico-
lògiques.

És per això que la variabilitat de neces-
sitats i conveniències dels companys que 
formem aquesta Secció és molt dispar. Co-
neixedora d’aquesta problemàtica, la Junta 
de Govern del Col·legi creà el Programa 
de Protecció Social, que col·labora inten-
sament amb la Secció de Metges Jubilats. 
Treballadores socials, administratius i els 
responsables d’aquest Programa han po-
sat al nostre abast àmplies ofertes i soluci-
ons per afrontar aquestes necessitats, que 
no són solament de salut, sinó també un 
ampli ventall de problemes socials, d’aïlla-
ment, de soledat, psicològics o simplement 
econòmics.

El fet d’envellir també comporta que al-
guns companys necessitin ajuts mèdics o 
assistència –o simplement orientació– en 
algun centre mèdic. Per a aquests es creà 
fa un parell d’anys el programa col·legial 
Metges x Metges, pel qual un company del 
mateix centre es preocupa d’atendre i ori-
entar el company malalt, si ho necessita.

En aquest mateix Informe Anual, podeu 
trobar-hi un resum de les activitats, les ges-
tions, els ajuts o altres afers que se’ns han 
demanat en el curs de l’any 2012. És per 
aquest motiu que, per a qualsevol neces-
sitat, orientació o consulta que s’hagi de 
fer en aquest sentit personal, cal posar-se 
d’acord amb els serveis socials del Col·legi.

Agenda cultural
Una altra part també important de les acti-
vitats han estat les culturals i les de lleure, 
que queden refl ectides en l’Agenda Cultu-
ral editada trimestralment. Setmanalment, 
cada dimarts, durant l’interval d’octubre a 
juny, s’han anat succeint conferències (20), 
cinema (5), lectures teatrals (2), concerts 

> Treballadores socials, administratius 
i els responsables d’aquest Programa 
han posat al nostre abast àmplies 
ofertes i solucions per afrontar 
aquestes necessitats, que no són 
solament de salut, sinó també un 
ampli ventall de problemes socials, 
d’aïllament, de soledat, psicològics o 
simplement econòmics

1 i 2. Carme Martín, vocal de la Secció de 
Metges Jubilats del COMB, Miquel Vilardell, 
president del COMB; Joaquim Ramis, president 
de la Secció, i Josep Maria Martí Mercadal, 
vocal de la Secció, a l’Assemblea General de la 
Secció de Metges Jubilats, 26 de juny de 2012. 
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