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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Totes les activitats 
desenvolupades des de 
l’Àrea Sociocultural van 
dirigides als col·legiats 

i llurs famílies, 
treballadors del COMB 

i, potencialment, 
a altres col·lectius 

que tinguin interès a 
col·laborar amb el 

Col·legi de Metges de 
Barcelona

Al llarg del temps, des de diferents depar-
taments, el Col·legi de Metges de Barcelona 

(COMB) ha anat desenvolupant una sèrie d’activitats, 
tant culturals com lúdiques i esportives, dirigides fo-
namentalment als metges. En l’actualitat es fan més 
de 50 activitats de diferents característiques en l’àmbit 
col·legial. L’Àrea Sociocultural es va crear amb la vo-
luntat de defi nir unes pautes per tal d’englobar i di-
vulgar totes aquestes activitats sota una mateixa línia 
d’acció i, així, facilitar-ne el reconeixement per part 
dels col·legiats.

Els objectius de l’Àrea Sociocultural són:
• Agrupar i coordinar les activitats existents al COMB 
en el terreny cultural, lúdic i esportiu.

• Fomentar la participació dels metges en les diverses 
activitats.

• Proposar de forma coordinada totes les activitats que 
es puguin agrupar dins d’aquest àmbit.

• Acollir i donar resposta a les propostes culturals dels 
metges.

• Apropar les inquietuds culturals del COMB a al-
tres institucions i persones tot fomentant projectes 
comuns.
L’Àrea Sociocultural té un Consell Coordinador que 

defi neix les línies estratègiques i tàctiques de l’Àrea 
i vetlla pel seu bon funcionament. Aquest Consell 
es reuneix dues vegades a l’any i està format per les 
persones directament implicades amb cada una de les 
activitats.

Totes les activitats desenvolupades des de l’Àrea Soci-
ocultural van dirigides als col·legiats i llurs famílies, tre-
balladors del COMB i, potencialment, altres col·lectius 
que tinguin interès a col·laborar amb el Col·legi.

El COMB vol continuar amb la seva labor de punt 
de trobada per a tots els metges amb inquietuds ludi-
cosocials semblants, facilitant sempre que sigui possi-
ble totes aquelles eines i recursos que estiguin al seu 
abast per tal d’ajudar a desenvolupar-les: instal·lacions, 
material, personal, supervisió de l’agenda cultural, 
comunicació dels acords que s’engloben a l’Àrea i les 
seves activitats, com la Fundació Romea i els museus. 
També volem atendre els metges amb inquietuds cul-
turals i que puguin adreçar-se a les ofi cines del COMB 
per telèfon o a través del correu electrònic.

L’Àrea Sociocultural també s’encarrega de fer la di-
vulgació de tots aquells aspectes que s’hi engloben i 
siguin d’interès per a qualsevol metge, i es comuni-
quen fent ús en la gran majoria dels casos dels mitjans 
propis i intentant utilitzar en cada ocasió aquell mitjà 
que permeti assolir la màxima efi ciència possible. Ac-
tualment els mitjans que s’estan utilitzant segons les 
activitats que es volen comunicar són els següents: 
www.comb.cat (inclou informació externa i opinió); 
newsletter COMB.cat; Comb.cat agenda; SIC; e-but-
lletí MIRant (e-mailing).

En un futur immediat es pretén desenvolupar dife-
rents accions relacionades amb la comunicació per tal 
de difondre la nova àrea:
• Creació d’un espai propi dins de la pàgina web del 
Col·legi amb accés directe des de la home. Els con-

tinguts de la pàgina inclouran l’explicació de què és 
l’Àrea Sociocultural, totes les activitats vigents i una 
invitació a fer propostes de projectes.

• Inserció d’una notícia dins el newsletter comb.cat.
• Creació d’una marca que apareixerà a tots els elements 
o materials (actualment en desenvolupament).

Futurs projectes
Tot metge interessat a desenvolupar algun projecte 
pot contactar amb l’Àrea Sociocultural i presentar 
una petició per correu electrònic o postal. Segons 
requereixi el cas, l’Àrea indicarà com s’haurà de pro-
cedir i si cal o no ampliar la informació. Un cop pre-
sentada, és avaluada pel Consell Coordinador per tal 
de dictaminar la col·laboració del COMB i facilitar-
ne l’execució. Finalment es comunica la resolució a 
l’interessat. El nombre de sol·licituds d’activitats és 
il·limitat, i no hi ha un termini de demanda sinó que 
es poden sol·licitar activitats en qualsevol moment de 
l’any.

Alguns exemples de propostes són:
• Cursos d’informàtica, Internet, nutrició, jardineria.
• Tallers de relaxació, literatura, pintura.
• Coral, jocs de taula.
• Conferències, debats, simposis.
• Trobades.
• Activitats esportives, excursions, torneigs.

En cas que calgui, el COMB té la intenció ferma 
de buscar col·laboracions amb d’altres entitats per tal 
d’ampliar el ventall d’activitats o la ubicació d’aques-
tes, per exemple, els col·legis de farmacèutics, engi-
nyers, tècnics industrials i advocats, conjuntament 
amb el COMB, tenen la voluntat de posar en comú 
totes les activitats culturals que s’hi fan, inicialment 
les dirigides a jubilats. L’objectiu és que el conjunt de 
col·legiats puguin benefi ciar-se o participar en l’am-
pli ventall d’activitats culturals que tenen lloc a tots 
els col·legis i amb les mateixes condicions. Actual-
ment s’estan duent a terme reunions per donar a co-
nèixer les activitats culturals amb l’objectiu de posar 
en comú totes les experiències i coneixements per tal 
d’incrementar la participació dels col·legiats.  

JAUME ROIGÉ,
vocal

L’Àrea Sociocultural impulsa activitats 
culturals, lúdiques i esportives adreçades als col·legiats

Activitat col·legial Professió, cultura i societat

1. Versió en paper de l’Agenda 
Cultural del COMB.

Abril de 2010.

2. Versió en línia de l’Agenda 
Cultural del COMB.

Gener de 2010.

3. Logotip de l’Àrea 
Sociocultural.
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