Breu història i finalitats de la Secció
Unes pinzellades d’història:
D’acord amb els nous Estatuts del Collegi Oficial de Metges de Lleida,
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data
29 d’agost de 2003, i segons el Capítol 6, articles 41 a 44, es creen
les seccions collegials, com òrgans interns de participació. Entre elles
hi ha la Secció collegial de metges jubilats.
Amb data 24 de febrer de l’any següent, 2004, el President del
Collegi, Dr. Xavier Rodamilans de la O, i el Secretari, Dr. Carles
Querol Vela, convoquen a tots els metges jubilats del nostre Collegi a
una Assemblea pel dia 9 de març, amb dos punts de l’ordre del dia:
Constitució de la Comissió Gestora i Elaboració del reglament de la
secció.
L’assistència no és molt encoratjadora: onze metges. S’aprova
anomenar als Drs. Emiliano Astudillo Domènech, Antoni Menén
Navarro i Roc Llobera Serentill, per formar la Comissió Gestora. A la
vegada es lliura un exemplar del reglament marc i de la part dels
estatuts collegials que fan referència a les seccions collegials.
El 14 d’abril s’aprova, en una nova assemblea, amb l’assistència de
sols vuit collegiats, el projecte del reglament de la Secció, que haurà
d’estar acceptat provisionalment per la Junta de Govern, la qual ho
tindrà que sotmetre a l’aprovació definitiva de l’Assemblea General de
collegiats. La Junta els aprova, pendent de la ratificació per
l’Assemblea, el dia 9 de juny, procedint el Secretari del Collegi a
convocar nova assemblea pel dia 15 de juliol, a fi de elegir els
membres que han de formar la Junta Collegial de la Secció.
En aquesta assemblea torna ha haver-hi vuit collegiats, encara que
tres més s’han excusat. La Junta queda constituïda amb: Dr. Emiliano
Astudillo Domènech, president; Dr. José Sierra de Benito, tresorer;
Dr. José M. Ventosa Echeverria, Secretari, i vocals els Drs. Antoni
Menén Navarro i Roc Llobera Serentill.

Finalitats i funcions de la Secció:
A diferència de totes les altres seccions, la de metges jubilats no
pretén incrementar el coneixement d’especialitats, ni elevar el nivell
científic, ni fer-ne divulgació en medis oficial, hospitalaris o
universitaris, ni vetllar per recursos terapèutics... Les nostres
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finalitats són la defensa dels interessos professionals i socials del
metges jubilats i dels seus familiars directes, en l’àmbit del COMLL.
Per això vol recollir i donar informació de qualsevol aspecte rellevant
en la situació dels membres; defensar els seus drets en front de la
Seguretat Social, Mútues i altres entitats; donar suport a les vídues i
orfes de metges que ho necessitin; organitzar activitats socioculturals i lúdiques per els seus membres i familiars; mantenir relació
amb les seccions de jubilats de altres collegis, així com la
Organització Mèdica Collegial del Consell General de Collegis Mèdics
d’Espanya; informar als collectius propers a la jubilació, que ho
sollicitin, de les temàtiques que els pugui afectar al arribar-hi, i
restar com assessora de la Junta de Govern del COMLL i a
l’Assemblea General de aquelles qüestions que elles estimin oportú.
Actualment s’ha vingut tractant, a nivell estatal, els temes següents:
- Topall de les pensions dels metges jubilats.
- IRPF de les pensions.
- De la situació de PSN pel règim d’AMF-AT.
- Del problema que pugui representar el Copago sanitari.
- De què passarà amb la recepta electrònica i els jubilats.
- Millora de les pensions de viduïtat i orfandat.
- I altres qüestions que els collegiats puguem aportar.
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