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La Secció de Metges Jubilats ha continuat sent, 
durant l’any 2013, una de les més actives del 

COMB, tant per la gran quantitat de tasques en 
què està implicada, com per la gran motivació, al·
truisme i disponibilitat manifestada per totes les 
persones que la integren.

Dintre de les activitats de lleure i culturals, van 
prendre especial rellevància les de caire musical, 
gestionades pels doctors Sans i Torner. Els con·
certs musicals i corals, amb figures molt destacades 
d’aquests àmbits (Roger Alier, Guillem Alonso, Es·
cola Superior de Música de Catalunya, Escola Luti·
er, etc.), van tenir una excel·lent acceptació per part 
del públic assistent habitual. Cal fer una menció 
especial de la reeixida actuació al Gran Teatre del 
Liceu de “Músics Metges Contra el Càncer”, amb 
la qual vam tenir el privilegi de poder col·laborar.

Grans conferenciants com Neus Leal, Hilari Ra·
guer, Joan Plaja, August Moragas, entre d’altres, 
ens han honorat amb la seva presència als actes col·
legials dels metges jubilats del COMB. Sessions de 
cine fòrum, teatre, sortides de proximitat i més llu·
nyanes, complementen, també amb èxit, l’agenda 
d’activitats.

Un altre fet destacable ha estat la renovació regla·
mentària de la Junta de la Secció, amb un sentit ho·
menatge d’agraïment i reconeixement a la Junta sor·
tint, especialment al doctor Joaquim Ramis, actual·
ment president emèrit, per la seva esplèndida labor.

Conjuntament amb el Departament de Màrque·
ting del COMB, s’ha continuat treballant en la conti·
nuïtat i la millora de l’Agenda Cultural, àmpliament 
distribuïda i amb la qual trimestralment s’informa de 
les activitats de la Secció a tots els col·legiats.

En un àmbit innovador, més reduït i proper, tam·
bé hem impulsat, sota el paraigua del COMB, i 
per donar continuïtat a la companyonia de l’etapa 
laboral, la formació de les associacions locals –hos·
pitalàries, comarcals, etc.– de metges jubilats. Bon 
exemple d’això és l’Associació de Metges Jubilats de 
l’Hospital de Bellvitge, promotora de la idea i que 
tan bé està funcionant que ja és tot un referent a la 
resta de l’Estat.

També cal ressenyar la intervenció al 4t Congrés 
Nacional de Metges Jubilats celebrat a Palma de 

Mallorca, amb la presentació de tres comunica·
cions.

Per mitjà del Departament d’Activitats i Congres·
sos, que dirigeix el senyor Salvador Piqué, vam te·
nir una activa participació en la tretzena edició dels 
concursos artístics, que aquesta vegada va tenir lloc 
a Girona. Una bona i continuada mostra de la bona 
relació i col·laboració dels quatre col·legis catalans.

I el que és més important i objectiu fonamental de 
la Secció: l’estreta col·laboració amb el Programa de 
Protecció Social del COMB, gestionat pel senyor 
Antoni Calvo, amb l’equip del qual, i com a novetat, 
hem visitat els principals centres residencials i d’aco·
llida de la gent gran participats pel COMB.

Els metges jubilats del COMB continuem tam·
bé portant la gestió i programació del Casal Espriu 
d’ASC, que està oberta a tots els col·legiats, perta·
nyin o no a aquesta mutualitat, i que també és molt 
activa en el terreny de les arts, la cultura i el lleure 
dels metges jubilats.

A l’últim, estem connectats, a través de l’Orga·
nització Intercol·legial de Sèniors, amb les activitats 
portades a terme per enginyers industrials, farma·
cèutics, economistes, advocats, procuradors dels 
tribunals i periodistes amb els quals vam tornar a 
celebrar, amb èxit, un esplèndid concert conjunt  
a l’església del Pi.

Aquest és solament un petit resum de les activitats 
del 2013. Només manca afegir que aquesta Secció, 
per les piràmides d’edat, cada dia té i tindrà més 
nombre de col·legiats afiliats, tots els quals són i se·
ran sempre benvinguts. Des d’aquestes pàgines els 
animem a participar i integrar·s’hi activament.  
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JOAQUIM RIERA,
president de la Secció de Metges Jubilats
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Els metges jubilats impulsen una àmplia agenda d’actes 
culturals i de lleure oberts a tota la professió

1. Joaquim Riera, president de la 
Secció Col·legial de Metges Jubilats, 

amb Joaquim Ramis. 2. Agenda 
cultural del COMB. 3. Actuació al 

Liceu de “Músics Metges contra el 
Càncer”, a càrrec del Medical Music 
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