Jocs Col·legials
Esportius
Els hàbits esportius estan relacionats
directament amb una millor salut i per
aquest motiu el col·lectiu mèdic ho vol
transmetre amb l’exemple i la pràctica
a la resta de la societat.
Apunta’t als Medijocs
Medineu: 23 al 25 de març.
Cursa Atlètica: 14 d’abril.
BTT: 19 de maig.
Muntanyisme: 16 de juny.
Golf: pendent de concretar.
Simposi: 24 de maig.

Curs d’informàtica
i Internet a mida
El Centre d’Estudis Col·legials (CEC) està
organitzant un curs d’informàtica i/o
Internet per a aquells col·legiats que desitgin introduir-se en aquestes àrees.
El temari dels cursos i els horaris s’intentaran adaptar al màxim a les necessitats formatives i personals dels alumnes interessats.
És una bona oportunitat per a tots aquells
a qui agradaria conèixer el funcionament
d’un ordinador o navegar per Internet.
El CEC també està obert a donar resposta a necessitats de formació específica i
a demandes concretes d’altres branques
temàtiques.

abril-maig-juny 2012

Volem fer una crida a tots els col·legiats jubilats per tal que assisteixin i participin a
l’Assemblea de la Secció de Jubilats del proper 26 de juny. Els càrrecs de responsabilitat
de la Secció de Metges Jubilats es limiten a quatre anys i la Junta actual acaba la seva
responsabilitat. Esperem i desitgem que els nous jubilats s’hi incorporin i prenguin la
responsabilitat de formar part de la Secció.

AGENDAculturalCOMB

Participa!

Aquells que desitgin
rebre més informació
sobre els cursos, poden contactar amb
el CEC al telèfon
93 567 88 88
(ext.1131 o
1133).
Més informació al web: www.comb.cat

Concursos artístics per a metges 2012
Amb el suport de:

Organitza:

L’Àrea Sociocultural del COMB
i la Secció de Metges Jubilats
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel. 93 567 88 88
areacultural@comb.cat

Exposicions
Excursions Vetllada
Viatges
musical

Pere
Calders
El drac
de Sant
Jordi i
els altres
dracs

El nostre
dia del llibre

M. Hble. Sr.
Jordi Pujol

AGENDA

Conferències,
concerts i cinema

Àrea Sociocultural

cultural
L’Àrea Sociocultural té interès a trobar col·laboracions de companys
i amics que vulguin formar part i col·laborar en noves activitats.

• Lectures teatralitzades: format per un grup de companys que duen
a terme aquesta activitat amb obres conegudes. Us animen
que us hi apunteu.
• Coral de metges: s’està formant una coral i encara hi ha places
lliures per a tots aquells col·legiats, familiars o amics que vulguin
cantar amb nosaltres (no és necessari saber solfeig).

A la Sala d’Actes del COMB
Entrada gratuïta

Abril

Dimarts 10, a les 18 h

Vetllada musical

1a part: Àlex Rodríguez, piano, i Maria del Mar
Poyalos, violoncel. 2a part: Helena Cortada,
soprano, i Miquel Pardo, piano. Coordinat
per Jaume Torner.

• Orquestra Ars Mèdica: l’orquestra feta per metges i amics
està oberta a la col·laboració de nous companys. També es
poden formar petits grups (quartets, trios…) amb les persones
interessades.

COMB
• Sortides en bicicleta tot terreny: uneix-te al grup de metges
col·legiats per fer sortides de BTT. Organitzen sortides setmanals,
mensuals i anuals de diferents recorreguts. Tothom qui hi estigui
interessat pot afegir-se al grup.

Els qui tinguin interès a formar part d’alguns d’aquests projectes
(lectures teatralitzades, coral, orquestra i sortides BTT) o en vulguin
proposar d’altres poden posar-se en contacte per correu electrònic a
congres@comb.cat o al telèfon 93 567 88 60.

Abril

Maig

Juny
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Dimarts 17, a les 18 h

Projecció del viatge a Berlín, 1a part
Film documental de Carles Llaberia.

A continuació, a les 18.20 h aprox.
El drac de Sant Jordi i els altres dracs
Conferència a càrrec de Joan Plaja i Masip.
Metge jubilat interessat en les nostres coses
i la seva història.

Dimarts 24, a les 18 h
El nostre dia del llibre
Presentació de llibres no científics,
escrits per metges o els seus cònjuges.
Conferència a càrrec d’Albert Manent
i Segimon, premi d’Honor
de les Lletres Catalanes 2011.

Conferència del M. Hble. Sr. Jordi Pujol,
expresident de la Generalitat de Catalunya.

Juny

Dijous 14, a les 20 h
Concert Intercol·legial
Orquestra Ars Mèdica i les corals del Col·legi d’Enginyers i
d’Advocats a l’església de Santa Maria del Pi, a la plaça del Pi.
Coordinat per Jaume Torner. Per assistir-hi, cal inscriure’s al
Dpt. d’Activitats i Congressos (93 567 88 60).

Dimarts 15, a les 18 h
Sessió de cinema de la pel·lícula alemanya
Good Bye Lenin, dirigida per Wolfgang Becker
i interpretada per Daniel Brühl i Katrin Sass.
Tracta sobre els problemes socials i personals
consegüents a la desaparició del mur de Berlín.
Coordinat per Pere Martínez i López.

Dimarts 19, a les 18 h
Projecció del viatge a Berlín, 2a part.
Film documental de Carles Llaberia.
A continuació, a les 18.20 h aprox.

Dimarts 22, a les 18 h

Pere Calders, un clàssic

Trobades: alpinisme femení
Conferència en forma de vídeo-documental
de Josep Manuel Anglada, un dels alpinistes
espanyols més importants, i Elisabet Vergés,
pionera de l’escalada i de l’alpinisme que va
canviar tota una generació.

Conferència a càrrec de Neus Real, doctora
en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Dimarts 26, a les 13 h
Assemblea de la Secció de Jubilats, elecció de la nova Junta
i dinar de benvinguda als nous col·legiats honorífics. Per assistir al
dinar, cal inscriure’s al Dpt. d’Activitats i Congressos (93 567 88 60).

Dimarts 29, a les 18 h
Concert a càrrec de la Coral Monmouth,
del College Choir d’Illinois als Estats Units.

Juny

Dimarts 5, a les 18 h

Exposicions
A l’espai d’exposicions del COMB,
planta baixa

Oli de Lluís Pou

Maig

Dimarts 8, a les 18 h

Concert de final de curs. Piano a càrrec de
Natàlia Posnova.
Coordinat per Jaume Torner.

María Dolores
Méndez Pungarín
Pintura a l’oli

De l’1 al 15

Juny

Dimarts 12, a les 18 h

Del 16 al 30

Maig

Conferència sobre teatre a càrrec de
Sílvia Ferrando, professora de l’escola de teatre.
Tindrà lloc a la Planta -1, Sala 1.

Abril

Un teatre impossible

De l’1 al 15

Montserrat Boada
Colomé
Pintura a l’oli

Antonio Caliz
Bustamante
Pintura a l’oli

Del 16 al 31

Del 16 al 30

Concursos Artístics
Exposició de pintura
i fotografies dels
concursos 2012

Lluís Pou
Pintura a l’oli

Visites i excursions
d’un dia
Excursió i visita guiada
Vic

Dimecres 18 d’abril
Visitarem el Museu Episcopal i la Catedral de Vic. Inclou un dinar de
germanor al Restaurant Ca l’U.
Places limitades. Data límit per a inscripcions: 12 d’abril.
Preu: 40 €. Inscripcions i informació al Departament d’Activitats i
Congressos.
Sortida en autocar, a les 9.30 h, des de la pl. Francesc Macià (davant del
Cafè Sandor).

Visita guiada
Obres d’Antoni Gaudí: Casa Batlló i la Pedrera
Divendres 11 de maig
Organitzat pels jubilats de Manresa. Dinar opcional al restaurant
Farga de Gran Via de les Corts Catalanes, 630.
Places limitades. Data límit per a inscripcions: 4 de maig.
Preu de les visites: 35 € (no inclou el dinar).
Preu del dinar: 16 €. Es paga directament al restaurant però s’ha de
reservar plaça en el moment de fer la inscripció.
Inscripcions i informació al Departament d’Activitats i Congressos.
Jornada Cultural
Concursos Artístics, Lleida
Dijous 17 de maig
Conferència sobre La figura de n’Humbert Torres Barberá
a càrrec de Manuel Camps Surroca.
Atorgament dels guardons dels Concursos Artístics del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya. Dinar de Germanor al restaurant
UNN. Visita guiada a La Seu Vella i a la Suda. Places limitades. Data
límit per a inscripcions: 10 de maig. Inscripcions i informació al
Departament d’Activitats i Congressos. Preu: 30 €. Sortida en autocar, a
les 9.00 h des de la pl. Francesc Macià (davant del Cafè Sandor).
Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos al Departament
d’Activitats i Congressos al telèfon 93 567 88 60 o per correu electrònic
a congres@comb.cat

Viatges
Viatges organitzats per la Secció de Metges Jubilats
Obert a tota la col·legiació

Els Pirineus Atlàntics i País Basc Francès
Vine a conèixer Pau, la vida de Henry IV, la Vall d’Aspe,
Oloron-Sainte-Marie, Lescun, Lescar, Biarritz i Saint Jean
de Luz.
Inclou autocar de luxe, pensió completa i visites.
Del 26 al 30 d’abril.
Preu: 740 € per persona.
Boi Taüll - Parc Nacional d’Aigüestortes
Vine a conèixer la ruta del romànic català i el Parc Nacional
d’Aigüestortes.
Inclou autocar de luxe, pensió completa i visites.
Del 25 al 26 de maig.
Preu: 225 € per persona.
Joies del Bàltic
Visites de Tallinn, Hèlsinki, “Nits blanques” de Sant
Petersburg, el Museu Ermitage i el fantàstic Palau de
Peterhof.
De l’1 al 8 de juny
Preu: 1.990 € aprox. per persona.

Altres viatges en preparació (final de 2012):
Ruta del romànic
palentí + Valladolid

Eslovènia

Per a més informació i reserves sobre aquests viatges i d’altres,
podeu adreçar-vos a Mediviatges al telèfon 93 567 88 05 o consultar
el web www.mediviatges.com

