AGENDA

Conferències,
concerts i cinema

cultural
Dóna a conèixer
les teves obres literàries!
Si ets metge i has
escrit un llibre
fora de l’àmbit
científic, al
Col·legi també
tens espai
per donar-li
difusió. Aprofitant
la celebració de Sant Jordi, es fa
una breu presentació dels llibres
publicats al llarg de l’últim any
per part dels col·legiats.

totes les obres presentades,
majoritàriament novel·les i poesia,
però també hi ha lloc per
a narracions curtes, biografies,
assaigs o, fins i tot, relats
de viatges.
Visita l’apartat Cultura i Lleure
del web www.comb.cat.
T’animem a participar-hi!

Abril
Dimarts 7, a les 18 h

	Concert a càrrec de l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC). Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans.

Dissabte 11, a les 17 h
A Montserrat a la Sala de la Façana de l’abadia

COMB
A més, de manera permanent,
al web del COMB es poden trobar

A la Sala d’actes del COMB
Entrada gratuïta

	XIII Acte acadèmic de Montserrat. Conferència Reptes
de país, reptes de futur a càrrec de Muriel Casals i
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural. A continuació,
concert, visita a la basílica i refrigeri.

Dimarts 14, a les 18 h

Per a més informació
pots contactar amb
congres@comb.cat

	Les herències i donacions a Catalunya. Conferència a càrrec
d’Alejandro Ebrat Picart, advocat i professor de dret fiscal i
herències.

Dimarts 21, a les 18 h
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	Conferència a càrrec de Neus Real, doctora en Filologia
Catalana per la UAB.
A continuació
	El nostre dia del llibre. Presentació de llibres
no mèdics escrits per metges.
Dimarts 28, a les 18 h
 om gestionar els nostres estalvis i poder
C
complementar la pensió. Conferència a càrrec de Santiago Iglesias i Francesc Planells,
president i secretari del grup d’economistes
sèniors del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Visites i excursions
d’un dia
Dijous, 16 d’abril de 2015 Sant Pau, Recinte Modernista

Viatges
ns
ipcio
Inscr ertes
ob

Viatge en AVE fins a Madrid. Visitarem Segòvia, amb el seu
imponent aqüeducte. Passejarem per Salamanca amb la seva
catedral, la universitat, la Plaza Mayor, la casa de Las Conchas.
Continuarem per Ciudad Rodrigo, declarada Conjunt
Historicoartístic. La ciutat medieval de La Alberca. La ciutat de
Zamora i el seu romànic. Visitarem Alba de Tormes i la tomba
de Santa Teresa de Jesús, en l’any que se celebra el V centenari
del seu naixement.

Segòvia

Coneix el Matarranya

Viatge en autocar. Visitarem Calaceite, declarada Conjunt
d’Interès Historicoartístic, la vil·la medieval de Cretas, fins
arribar a Alcañiz on ens allotjarem. Continuarem la visita amb
La Fresneda, el castell de Valderrobres, Fuentespalda i Calanda.
A la tornada, visitarem Morella i Vinaròs. Inclou: autocar, guia
acompanyant, hotel de 4*, pensió completa, un dinar extra i
totes les visites.

Dimecres, 20 de maig Jornada Cultural a Tarragona
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya organitza la cinquena
edició de la Jornada Cultural on s’atorguen també el premis dels
Concursos Artístics 2015. Enguany tornem a Tarragona!

Lisboa, la capital lusitana

hi
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i
t
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Jocs col·legials esportius
Apunta’t als Medijocs 2015, els jocs esportius
per als metges: cursa atlètica, BTT, muntanyisme,
natació, pàdel, golf i esquí.
Simposi sobre salut, medicina i esport
Properament anirem informant de totes
aquestes activitats al web http://medijocs.comb.cat

ipció
Inscr rta
obe

Sortida: 7 de juny. Durada 5 dies / 4 nits.
Grup mínim 20 persones. Preu: 1.390 € per persona.

Lisboa

Trobada: sortida de l’autocar a les 9 h, plaça Francesc Macià davant
l’antic Cafè Sandor. Preu: 35 €/persona, inclou autocar i dinar.
Durada: de les 10.30 a les 17.30 h. Data límit per a inscripcions:
13 de maig.
Places limitades. 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
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e
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Sortida: 7 de maig. Durada: 3 dies / 2 nits.
Grup mínim: 20 persones. Preu: 330 € per persona.

Valderrobres

Trobada: sortida de l’autocar a les 10.15 h, plaça Francesc Macià
davant l’antic Cafè Sandor. Preu: gratuïta, prèvia inscripció obligatòria.
Grup màxim 50 persones. Les senyores no poden portar tacons.
Durada: 1,30 h aprox. Data límit per a inscripcions: 28 d’abril.
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Sortida: 24 d’abril. Durada: 5 dies / 4 nits.
Grup mínim: 20 persones. Preu: 1.090 € per persona.

Trobada: a les 10.45 h a la façana principal, c/ Sant Antoni Maria Claret,
167. Barcelona. Preu: 10 €/persona. Grup entre 15 i 30 persones.
Durada: 1,30 h aprox. Data límit per a inscripcions: 10 d’abril.
La radiació obtinguda és útil en tots els camps de la ciència i la
tecnologia en què cal analitzar mostres de petites dimensions com
estructures cristal·lines, nous materials, mostres biològiques de
contaminants o restes arqueològiques. També pot tenir aplicacions en
el disseny de nous fàrmacs i en imatge i teràpies mèdiques.

Oberts a tota la col·legiació.

Salamanca-Zamora

El Recinte Modernista és un espai per descobrir. La unió d’història i
arquitectura traslladen el visitant a principis del segle xx a través de
l’obra més important de Lluís Domènech i Montaner.

Dimarts, 5 de maig Sincrotró ALBA, Cerdanyola

Viatges organitzats per la Secció
de Metges Jubilats.

Viatge en avió. Visitarem la ciutat de Lisboa, un museu a l’aire
lliure ple de punts d’interès: el monestir dels Jerònims, la torre
de Belém, l’elevador de Santa Justa, el barri de La Alfama, un
dels barris més antics i més típics on degustarem els pastissos
de Belém, i moltes sorpreses més. Excursió de dia complet a
Sintra, Cascais i Estoril, llocs que ningú es pot perdre. Inclou:
avió en classe turista, autocar de luxe, guia acompanyant,
hotel de 4*, quatre nits amb esmorzar-buffet, cinc dinars a
restaurants i entrades a tots els recintes.
Trobareu més detalls i descripcions de cada un dels viatges al web:

http://viatgesjubilats.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
a mediviatges@med.es o consultar el web www.mediviatges.com

