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Properes
activitats

Viatges
Viatges organitzats per la Secció de Metges Sèniors. Oberts a tota la col·legiació

16 de setembre Astúries, experimenta amb els sentits
Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.180 €. Inscripcions fins al 16 de juliol
Viatjarem en avió fins a
Oviedo i tot seguit ens
traslladarem a Gijón en
autocar. Veurem el casc
històric de la ciutat, i
ens aturarem a la casa
natal de Jovellanos,
la Torre del Rellotge i
els Palaus de Valdés i
Revillagigedo. Anirem a
les belles localitzacions de Luanco, Cudillero o Cangas de Onís, on tindrem
ocasió de tastar una fabada asturiana i degustar sidra. També visitarem
l’espai natural del Parc Nacional dels Picos de Europa, on admirarem els
seus llacs d’origen glaciar. Acabarem el viatge visitant la ciutat d’Oviedo i
tornarem a Barcelona en avió.

4 d’octubre Londres, ciutat multicultural i cosmopolita
Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.880 €. Inscripcions fins al 19 de juliol
Anirem a la capital
d’Anglaterra en vol
directe. Visitarem tots
els atractius que ofereix
una de les ciutats més
interessants i dinàmiques
del món: el castell de
Windsor, la Torre de
Londres, i el famós
London Eye, el British
Museum i el Victoria & Albert, Covent Garden i Harrods, entre d’altres. També
farem una visita a Oxford i el Palau de Blenheim, un petit creuer pel Tàmesi i
s’ofereix la possibilitat de veure el musical “Wicked”.
Els preus i els itineraris poden veure’s modificats. 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

Tallers
Sèniors
Taller literari
Dirigit a tots els col·legiats que estiguin interessats a treballar de forma
conjunta escriptura i lectura.
Escriptura. Es desenvolupen aspectes bàsics
de les tècniques narratives com l’estructura, la
trama, la creació de personatges, la descripció,
el diàleg i l’ús del temps en el relat. Els aspectes
de la narrativa es treballaran escrivint els seus
propis textos. Al final del curs es publicarà una
antologia amb els relats dels participants.
Lectura. Es debatran diversos aspectes d’una
novel·la o conjunt de relats, tant d’autors locals
com estrangers.
Calendari: d’octubre a juny
Horari: de 17 a 18.30 h
Preu: 110 € (27 sessions d’1,5 h cada una)
Més informació sobre els tallers al telèfon 93 567 88 88 Ext. 2676
o per correu electrònic a mar.mendez@comb.cat

T’agrada la fotografia?

1r concurs de
fotografia amateur
La temàtica és lliure i poden
ser imatges fetes amb càmera
o el mòbil.
Poden participar els col·legiats
sèniors i cònjuges, a partir de
60 anys.
Les fotografies impreses
s’hauran de lliurar al
Departament d’Activitats i
Congressos del CoMB.
Pots consultar les bases
completes a www.comb.cat

