Confia en un col∙lega, t’escoltarà i garantirà la confidencialitat
en tot moment
Format per un equip de metges voluntaris amb el compromís, de forma totalment
desinteressada, de dedicar part del seu temps a atendre els companys que ho requereixin,
tant orientant-los com assistint-los.
Pots contactar al telèfon 93 567 88 86 o per correu electrònic metgesxmetges@comb.cat

2013
Any Dra. Dolors Aleu i Riera
Barcelona, 1857 -1913

gener-febrer-març 2013

Metges x Metges vol respondre als col·legues que
demanin assessorament, necessitin suport o sol·licitin
ajuda per millorar situacions personals o familiars
relacionades amb la salut, aplicant els valors de la
nostra professió també entre nosaltres: compromís,
solidaritat, confiança i altruisme.

AGENDAculturalCOMB

Ajuda a un company
o deixa’t ajudar

La junta de govern del COMB ha acordat dedicar
l’any 2013 a la Dra. Dolors Aleu i Riera, la
primera metgessa amb títol universitari expedit
per la Universitat de Barcelona.
Amb aquesta celebració es pretén honorar una
metgessa que va superar nombroses dificultats
per poder estudiar Medicina i exercir la professió.
Alhora, s’examinarà críticament la situació
professional de les dones metges en el sistema
sanitari del nostre país.

Organitza:

Amb el suport de:

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
http://cultura.comb.cat
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El descobriment
de la tomba de
Joan Sales.
Incerta glòria Tutankhamon,
el somni d’un
arqueòleg

Exposicions
Excursions
Viatges

Candilejas

Les òperes
de Gaetano
Donizetti

AGENDA

Conferències,
concerts i cinema

Presentació oficial
de la Coral del COMB

cultural
El primer concert de la nova Coral
Institucional del Col·legi es va
celebrar el passat mes de novembre a la
missa en memòria dels metges difunts
que anualment organitza el COMB.
El cant d’entrada va ser Vós sou
Senyor, de J. S. Bach i es va cantar
el Sanctus de la missa de Schubert.
També hi havia peces més modernes,
com una versió del Pare Nostre, amb
una introducció cantada de Simon &
Garfunkel. El concert es va tancar amb
la cançó de comiat No tardis Jack, una
espiritual negra a quatre veus.

El segon concert va tenir lloc el
desembre amb motiu de les festes
nadalenques. Es varen cantar les
nadales: La vostra ramada de Häendel,
Santa Nit de Franz Grübert, Cançó
cosaca de bressol (popular russa),
El noi de la mare, Desembre congelat
(populars catalanes) i, finalment, Allà
en un pessebre de James Spilman.

A la Sala d’Actes del COMB
Entrada gratuïta

Gener

De cara a la primavera tenen previst
afegir al repertori més peces populars
catalanes.

COMB
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
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	El descobriment de la tomba de Tutankhamon,
el somni d’un arqueòleg.

Coordinat amb el Museu Egipci de Barcelona.

Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
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Dimarts 15, a les 18 h

Per a més informació o per apuntar-te
a la Coral, pots enviar un correu a
congres@comb.cat o trucar al telèfon
93 567 88 60.
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Conferència a càrrec de Roger Alier, historiador i crític musical.

Conferència a càrrec de Luis Manuel Gonzálvez,
Conservador del Museu Egipci de Barcelona.
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Les òperes de Gaetano Donizetti.

Us hi esperem!
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Dimarts 22, a les 18 h

	Cicle de cinema còmic. Projecció de la pel·lícula
nord-americana Si yo tuviera un millón (1932),
dirigida per Ernst Lubitsch i interpretada per Gary
Cooper, Charles Laughton i George Raft.
Coordinat per Pere Martínez i López.
Dimarts 29, a les 18 h
	Projecció del documental Viatge a Viena 1a part.
Un recorregut per la ciutat, les seves avingudes, carrers,
cafès, edificis, l’òpera, la filharmònica, els parcs,
la catedral i la basílica de Sant Carles Borromeu.
A càrrec de Carles Llebaria.
A continuació, a les 18.30 h
	La sanitat a la Fundació Vicenç Ferrer.
Conferència a càrrec de Ferran Aguiló, coordinador
de la sanitat de la Fundació Vicenç Ferrer.
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Visites i excursions
d’un dia

Viatges
ipció
Inscr rta
obe

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

Dimecres 30 de gener
Visita al Museu Egipci de Barcelona

Pamplona i Regne de Navarra

Preu: 8 €. Entrada al museu i visita guiada.

Sortida: 18 d’abril. Durada: 5 dies/4 nits.
Preu: 840 E per persona.

Places limitades. Data límit per a inscripcions: 22 de gener.
Monestir de Leyre

Inscripcions i informació al Departament d’Activitats i Congressos.
Dimecres 27 de febrer
Visita a les esglésies romàniques de Terrassa, Castell Cartoixa
de Vallparadís i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
Preu: 40 €. Inclou autocar, entrada als museus, guia i dinar.

Sortida: 23 de maig. Durada: 3 dies/2 nits.
Preu: 290 E per persona.

Dimecres 20 de març
Excursió al Garraf i visita al monestir budista

Estany de Sant Maurici

Sortida a les 10.15 h des de la plaça Francesc Macià davant del Cafè
Sandor.
Inscripcions i informació al Departament d’Activitats i Congressos.

Visites guiades i dinar de germanor.

Gaudirem d’un recorregut amb el “Tren turístic del Pirineu”.
Visitarem el nucli històric de Vielha amb les seves cases
medievals, l’església Sant Miquèu (transició romànic al
gòtic), l’Artiga de Lin (Uelhs deth Joeu), Saint Bertrand de
Comminges i la catedral de Sainte Anne, i l’espectacular
entorn de l’Estany de Sant Maurici, espais naturals protegits
de l’Alt Pirineu.
Eslovènia i Zagreb

Preu: 30 €. Inclou autocar, entrada als museus, guia i dinar.

Sortida prevista pel 12 de juny (pendent de confirmació).
Durada: 6 dies/5 nits. Preu: pendent de confirmar.

Sortida a les 9 h des de la plaça Francesc Macià davant del Cafè
Sandor.
Maribor

Places limitades. Data límit per a inscripcions: 12 de març.
Inscripcions i informació al Departament d’Activitats i Congressos.

Coneix la ciutat de Pamplona, els seus carrers històrics, la
ciutadella i les seves muralles renaixentistes, la catedral, etc.
Durant aquests dies visitarem el Regne de Navarra i coneixerem: Vall de Baztan, Elizondo, l’ermita d’Eunate, Puente la
Reina, Estella, Monestir de Leyre, Castell de Javier i Olite.
Vielha i Vall d’Aran: Artiga de Lin - Saint Bertrand de Comminges Llac de Sant Maurici

Visites guiades i dinar de germanor.

Places limitades. Data límit per a inscripcions: 19 de febrer.
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Visitarem la capital Ljubljana, el seu castell i el pont dels
dragons; el fantàstic paisatge de la ciutat de Bled i el seu
llac; Maribor i Ptju, i gaudirem de les Coves de Postojna.
Per acabar, també visitarem la ciutat croata de Zagreb.
Trobareu més detalls i descripcions de cada un dels viatges al web:

http://viatgesjubilats.comb.cat
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

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

