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Assemblea Jubilats 07 de març de 2016

Acta: 01/2016

El 7 de març de 2016, a les 11 hores, es celebra l’assemblea d'afiliats jubilats, seguint la
convocatòria i amb un únic punt en l'Ordre del dia: constitució de l'Agrupació de Jubilats de
Metges de Catalunya i elecció dels seus càrrecs executius.
Pren la paraula en primer lloc el secretari general de MC, Dr Duch, explicant que la creació
d'una agrupació de jubilats, es venia plantejant des de feia temps, atès el nombre creixent
de jubilacions. Són moltes les entitats, associacions i col·legis professionals que tenen
agrupacions de jubilats; no es tracta d'entrar en competència amb les existents, sinó crear
sinergies en determinades activitats i promoure la mútua participació i difusió de les
activitats.
Duch diu que cal plantejar l’Agrupació com un òrgan autogestionat pel propi col·lectiu amb
vocació de servei al jubilat de MC no només per a qüestions lúdiques sinó també culturals,
formatives, reivindicatives i, en la mesura del possible, sinó ara d’immediat, quan es pugui,
assistencials.
L'Agrupació de Jubilats serà una estructura pròpia sindicat que haurà de treballar en íntima
col·laboració amb la Fundació Metges, ha de constituir un ajut al metge en situació de
vulnerabilitat. Explica que per a la constitució de l'agrupació s'ha de triar entre els assistents
els càrrecs de presidència i secretària, com a mínim, i millor si ha constituïm tot el Comitè
Executiu de l’Agrupació. Hi ha dues persones que es proposen respectivament per a
aquests càrrecs que són Mª Jesús Martínez Vicente i Carmen Martinez Altarriba, tot i que
queda oberta la possibilitat que qualsevol dels presents s’hi pugui presentar com a candidat.
La Dra Mª Jesus Martinez Vicente, presenta unes dades demogràfiques sobre els jubilats
afiliats per territori i l'increment del nombre de jubilacions en els propers cinc anys. A més
descriu els objectius que, a parer seu, hauria de tenir l'Agrupació de Jubilats orientats al
desenvolupament d'activitats socioculturals diverses; en la integració del metge jubilat en el
programa de formació de MC, tant com discent com a formador; la detecció de necessitats
en situació de precarietat, soledat o malaltia
S'obre un torn de paraules, previ a l'elecció, en el qual queda manifest l'aprovació de
l'existència dins de MC d'una agrupació de Jubilats, considerant que MC és l’entitat mèdica
ideal per fer-ho ja que arriba a tot el territori de Catalunya a diferència d’altres institucions
que són provincials. També es destaca la importància d'establir aliances i sinergies amb
associacions de jubilats d'altres entitats. Un assistent proposa al Dr Patricio Martinez com
President Honorífic i Emèrit de l'Agrupació de Jubilats, el que l'interessat accepta i agraeix
amb unes paraules.
Donat que no es presenten altres candidats per als càrrecs electes queda constituïda la
junta de l'Agrupació de Jubilats amb els següents metges que s’han ofert voluntàriament:

President Honorífic i Emèrit Dr Patricio Martínez

Presidenta Dra Mª Jesús Martinez Vicente

Secretària Dra Carmen Martínez Altarriba
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Vocal Dr Josep Duch Balaña
Vocal Dra Gemma Garcia Mora
Vocal Dr Josep Martín Comin
Vocal Dra Monserrat Sugrañes
Vocal Dr Josep Zambudio Nogueras

Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 12,30


