(1861-1944), empordanès que fa de metge a Corrientes (Argentina)

El doctor Antoni Bonifaci Pont
i Pell, segon per l’esquerra,
entre la comitiva catalana de
Casa América a la seva arribada
a Montevideo. Viatge 19121913. (Fons: Jorge Vehils. Casa
Amèrica)

Metge amb gran prestigi a l’Argentina, com
a higienista i expert en la lepra, exerceix una
notable labor divulgadora sobre la prevenció de les malalties venèries. Antoni B. Pont,
com se’l coneix des de la seva arribada a
Amèrica, ve a Catalunya per assistir al
I Congrés Internacional de la Tuberculosi

que té lloc l'any 1910 i torna el 1912
convidat per la Casa Amèrica, moment a
partir del qual té un paper molt actiu entre
els industrials catalans del tèxtil per facilitar
la importació de cotó argentí. Exerceix de
cadaquesenc i afavoreix diverses iniciatives
envers de la seva vila nadiua.

A la Galeria de Metges Catalans,
hi trobareu més informació
dels metges catalans.

Taller
de cuina

www.galeriametges.catt

Organitza:

juny-juliol-agost-setembre 2015

Antoni Bonifaci Pont i Pell

AGENDAculturalCOMB

Galeria de metges

Amb el suport de:

Orquestra
de Cambra
d’Acordions

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

Concerts

Taller
d’escriptura

Taller
de lectura

Viatges

Coral

Sortides en BTT

Sortides en Bicicleta Tot Terreny
Agafa la teva BTT i vine amb nosaltres a través del
Parc Natural de l’Alto Tajo seguint el curs del
riu, travessant una gran diversitat de paisatges,
des de l´alta muntanya a 1.700 metres d’altura a
la regió muntanyenca de Conca, als 600 metres de
les planes castellanes, tot passant per congostos,
canons, barrancs, frondosos boscos i plàcides valls.
Dades tècniques: 7 dies (5 rodant).
Distància: 300 km aprox.
Desnivell de acumulade pujada: 4.500 m.
Sortida: 29 de setembre.
Organitzat per un grup de metges que
surten de forma habitual els dissabtes.

Concerts

A la Sala d’actes del COMB. Entrada gratuïta

Dimarts 30 de juny, a les 18 h
L a música com a pont entre cultures, obres de Tartini, Chopin,
Llovet i Stravinsky. Concert a càrrec de l’Acadèmia Gnesin de Moscou
i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Coordinat per
Jaume Torner i Manel Sans.

Divendres 3 de juliol, a les 13 h
	Concert de la Coral de Metges i Hospital de Sant Pau. A l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya, carrer Major de Can Caralleu, 1-7.

Apunta-t’hi
congres@comb.cat

Dijous 17 de setembre, 19.30 h
 oncert de la Coral de Metges i Hospital de Sant Pau, organitzat
C
per la Secció de Metges Homeòpates.

Dimarts 29 de setembre, a les 20.30 h

El divendres 25 de setembre a les 20 h a l’Espai
Cuina’m del Mercat de la Vall d’Hebron hem
organitzat el taller/sopar gastronòmic següent on
aprendrem a cuinar amb productes de temporada
i de proximitat.
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb
el Departament d’Activitats i Congressos al telèfon
93 567 88 60 o congres@comb.cat

Taller de Lectura i Taller d’Escriptura
Ja tenim en marxa el nou grup literari que començarà el proper mes d’octubre,
coordinat pel Dr. Ródenas, metge i escriptor.
Podrà escollir entre el Taller de Lectura on es comentaran llibres seleccionats prèviament,
i el Taller d’Escriptura on li ensenyaran tècniques d’escriptura. Els tallers es realitzaran
mensualment a les instal·lacions del COMB.
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte
amb el Departament d’Activitats i Congressos
al telèfon 93 567 88 60 o congres@comb.cat

Apunta-t’hi

	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.

Viatges

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

Jerez de la Frontera
Experiències inoblidables a la província de Cadis
Sortida: octubre 2015 (data a confirmar)
Durada: 5 dies / 4 nits. Preu a confirmar.
Visitarem: Jérez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda,
itinerari fluvial per visitar el Parc Nacional de Doñana,
Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, el Puerto de
Santa María... Assistirem a un espectacle de Toros i
Cavalls, a un espectacle flamenc... sempre gaudint de la
bona gastronomia. Viatge anada i tornada en tren AVE
fins a Sevilla.
En preparació: Dubai al febrer,
Parc Nacional d’Ordesa i Monte Perdido a l’abril
i la Borgonya francesa al juny.
Auxerre, Borgonya

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

Medina Sidonia

Grup Gastronòmic

