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L’Àrea Sociocultural 
del COMB, espai de 
creativitat del metge

La tradició sociocultural del COMB 
té una llarga història i, al voltant dels 

esdeveniments artístics, musicals, lúdics, 
esportius i creatius en general, s’han aple-
gat metges, familiars i amics per mostrar i 
compartir les diferents cares de l’expressió 
artística.

El 2012 es va crear l’Àrea Sociocultural 
per agrupar i coordinar totes les activitats 
existents al COMB en aquests àmbits. 
Cultura, esport, temps de lleure i creati-
vitat artística es combinen per fomentar 
la participació dels metges en les activitats 
de l’Àrea, i es recullen i coordinen propos-
tes en un gran ventall d’activitats, acollint 
i responent a les iniciatives culturals dels 
metges i apropant les inquietuds culturals 
del COMB a altres institucions i persones, 
tot fomentant projectes comuns. 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 tin-
guin interès a col·laborar amb el Col·legi.

Les activitats que es van realitzar el 2012 
van ser nombroses i variades. Voldríem des-
tacar l’Agenda Cultural, promoguda i man-
tinguda per la Secció de Metges Jubilats, 
que s’elabora en format paper i electrònic i 
que recull la vida cultural del Col·legi en tots 
els seus àmbits. Els Webs Commemoratius i 
Exposicions són llocs on es recorda cada any 
la fi gura d’un metge català destacat. Els Me-
dijocs volen promoure la pràctica de l’esport 
entre els seus membres i afi ns en un entorn 
de competició saludable. S’han endegat ac-

donar a conèixer les obres literàries de met-
ges i familiars. Altres aspectes, com l’Arxiu 
Històric, el Museu d’Història de la Medici-
na, els Premis a l’Excel·lència Professional, o 
la Galeria de Metges Catalans van aportant 
millores i innovacions dia a dia. L’apartat del 
web del COMB de Cultura i Lleure va rebre 
183.000 visites durant el 2012.

Val la pena insistir en les propostes 
d’avantatges i descomptes per a col·legiats 
en espectacles, oci i cultura, esports i ho-
tels, entre d’altres, que proposa el COMB. 
També cal recordar que els Concursos 
Artístics permeten, any rere any, que els 
metges artistes participin en diferents 
modalitats: fotografi a, pintura, escriptura 
i cinema. Algunes d’aquestes activitats es 
comparteixen amb altres col·lectius i col-
legis professionals.

L’Àrea Sociocultural ha adoptat un logo 
comú que, tot jugant amb colors i dibui-
xos temàtics, vol donar unitat al projecte. 
La divulgació de totes les activitats es fa a 
través dels mitjans propis del COMB i, es-
pecialment, a través de l’apartat de Cultura 
i Lleure del web (http://www.comb.cat/
cultura_lleure/home.aspx), el newsletter 
del COMB, el SIC i l’e-butlletí MIRant (e-
mailing), i les xarxes socials més comunes.

El COMB vol continuar sent el punt de 
trobada de tots els metges amb inquie-
tuds artístiques, culturals, esportives i de 
lleure creatiu, un aparador privilegiat de 
la riquesa de la seva expressió i un decidit 
incentivador dels recursos interiors que té 
el nostre col·lectiu. 

tivitats en grup, com la creació de la Coral 
del COMB, que s’ha consolidat amb més de 
cinquanta cantaires, la potenciació de l’Or-
questra Ars Mèdica, lectures teatralitzades, 
sortides en BTT o viatges de la Secció de 
Metges Jubilats. En el camp de la literatura, 
cal destacar l’Aparador de Llibres, un lloc on 

> Els Medijocs volen promoure la 
pràctica de l’esport entre els seus 
membres i afi ns en un entorn de 
competició saludable. S’han endegat 
activitats en grup, com la creació de la 
Coral del COMB, que s’ha consolidat 
amb més de cinquanta cantaires, la 
potenciació de l’Orquestra Ars Mèdica, 
lectures teatralitzades, sortides en BTT o 
viatges de la Secció de Metges Jubilats
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1. Sortida de la cursa atlètica a Sant Cugat, Medijocs 
2012. 2. Participants a la cursa d’esquí Medineu a 
Grandvalira, Andorra, Medijocs 2012. 3. Concert de la 
Coral del COMB a la sala d’actes. 4. Medijocs 2012. Josep 
A. Gutiérrez, Josep Brugada, Ramon Balius i Josep Arimany, 
al 7è Simposi Salut, Medicina i Esport, maig de 2012. 
5. Agenda cultural del COMB.
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