Cursos d’idiomes a través de MERIT
SCHOOL, programa d’idiomes en conveni
amb la Fundació Politècnica de Catalunya,
que ofereix condicions especials i tracte
preferent als col·legiats del COMB i els
seus familiars. Els cursos tenen lloc a les
instal·lacions de MERIT SCHOOL amb 4
centres a Barcelona i també a Badalona, Castelldefels i Manresa.

• Curs intensiu d’anglès, francès i
alemany.
• Curs d’iniciació de francès, alemany,
italià, portuguès i xinès.
• Curs intensiu de conversa en anglès.
• Curs “Use your English”, nivell
elemental, intermedi i avançat.
Per a més informació sobre aquests cursos
o d’altres, poden contactar amb el Centre
d’Estudis Col·legials (CEC) al web http://
cec.comb.cat, al telèfon 93 567 88 88
(ext. 1131 o 1133) o cecfmc@comb.cat

Galeria de metges

Josep Moll i Gimferrer, un gran oblidat
del segle XX
Home bo, metge notable i líder carismàtic. President del Sindicat de Metges
de Catalunya (1928-1933) i primer
president honorífic del col·legi Oficial
de Metges de Barcelona, Josep Moll és
l’home capaç de liderar un projecte arraconat durant anys per bastir l’edifici del
Casal del Metge amb el suport unànime
dels seus companys.
Per saber més sobre els metges
catalans distingits al llarg de la
nostra història visiteu:

www.galeriametges.cat
Organitza:

juliol-agost-setembre 2014

Del 30 de juny al 24-25 de juliol

Preus especials per a col·legiats i familiars.

AGENDAculturalCOMB

Cursos d’idiomes
per a adults

Concert

30 de setembre
Orquestra
de Cambra
d’Acordions

Estudiants de Medicina de la Facultat de
Barcelona, anomenats La Xeringa, celebren
el dijous gras en el seu II Certamen. Josep
Moll i Gimferrer és al centre de la imatge, de
peu a la tercera fila, amb barret de copa alta
i vestit gris amb mocador blanc a la butxaca.
Amb el suport de:

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

Caminada popular

Sant Cosme
i Sant Damià

TGV

Sanitat
Osona
París

Vic

Manresa

Voleu compartir els vostres interessos?
Participa a les agrupacions del COMB!
Estem convençuts que hi ha molts
metges amb diversos interessos:
musicals, literaris, esportius i
d’altres àmbits.
Estem oberts a rebre noves
propostes i ajudar-vos a dur-les a
terme. Si teniu alguna idea o voleu
formar part d’algun dels grups,
podeu dirigir-vos a:
areacultural@comb.cat.

Actualment, ja comptem amb:
· Orquestra Ars Medica
· Coral del COMB
· Taller de teatre
· Sortides en BTT
· Cuina i gastronomia

Concerts

A la Sala d’actes del COMB. Entrada gratuïta

Dimarts, 30 de setembre, a les 20.30 h
	Concert Música de Cinema a càrrec de l’Orquestra de Cambra
d’Acordions de Barcelona, composta pels seus 25 membres i dirigida
per Jesús Otero. Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans.

Visites i excursions
Dimecres, 1 d’octubre

Manresa

Visita guiada a La Cova de Sant Ignasi, la
Col·legiata Basílica de Santa Maria (la Seu),
exemple del gòtic català i símbol de la capital del
Bages; i el carrer del Balç, un viatge en el temps
a la Manresa medieval.

Festivitat de Sant Cosme
i Sant Damià a Vic
Quan va desaparèixer l’antiga germandat mèdicofarmacèutica de
Sant Cosme i Sant Damià de Vic i
comarca, la Delegació d’Osona del
COMB va agafar el testimoni per
continuar organitzant anualment la
tradicional festa de germanor.

Partit de futbol a Vic
Dijous 25 de setembre
Premis Sanitat d’Osona. Premis
de dibuix i pintura, i fotografia
Divendres 26 de setembre
Caminada popular a favor
del Dia Mundial del Cor
Diumenge 28 de setembre

Trasllats amb autocar, des de la plaça Francesc
Macià, davant l´antic Cafè Sandor. Data límit
per a inscripcions: 26 de setembre
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.

Viatgeu a París en tren!

14a Jornada d’estiu
de la professió Mèdica a Puigcerdà
Divendres 18 de juliol
Implicació dels metges en la gestió.
Nous reptes, noves solucions.
Taules rodones i debat sobre la
responsabilitat dels professionals
mèdics en la gestió.

Dinar de germanor

Per a més informació:
www.comb.cat

Sortida: 23 d’octubre. Durada: 5 dies / 4 nits.
Preu: 1.570 € per persona.
Aquesta tardor, animeu-vos a passejar pels carrers de
París i a gaudir dels colors torrats dels seus arbres i
jardins. Anirem en tren TGV i dormirem a l’hotel de 4*
Saint James et Albany amb esmorzar bufet inclòs.
No us perdeu aquest viatge. París ens espera!
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 a mediviatges@med.es
o consultar el web www.mediviatges.com

