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Activitat col·legial · Professió, cultura i societat 

JAUME ROIGÉ,
vocal de la Junta de Govern

Entre els actes més 
rellevants de l’any 
2013, cal destacar 
el concert solidari 
de Músics Metges 

contra el Càncer 
que es va celebrar 

al Liceu

Fa molts anys que el Col·legi impulsa un intens 
programa cultural i de lleure, que s’engloba dins 

de l’anomenada Àrea Sociocultural. L’objectiu és es·
tablir un punt de trobada entre els metges amb in·
quietuds diverses, ja sigui amb actes proposats per la 
institució com de suggerits pels mateixos col·legiats.
Les activitats realitzades el 2013 han estat nombro·
ses i molt variades. Cal destacar diversos actes en 
col·laboració amb l’Arxiu Històric de les Ciències de 
la Salut i el Museu d’Història de la Medicina; els 
concursos artístics en fotografia, pintura, escriptura 
i cinema, i el lliurament dels Premis a l’Excel·lència 
Professional, centrats aquest any en la història dels 
congressos de metges en llengua catalana.

En aquest àmbit s’emmarquen també iniciatives 
molt consolidades, com la Coral institucional, di·
rigida pel doctor Jordi Craven·Bartle i formada per 
una trentena de cantaires, o l’Orquestra Ars Me·
dica, dirigida pel doctor Jordi Solé, que és l’única 
orquestra de metges que existeix a Espanya, tot i 
que s’enriqueix també amb membres d’altres profes·
sions. No cal dir que totes aquestes activitats estan 
obertes als familiars i amics de col·legiats que vul·
guin participar·hi.

Concert solidari contra el càncer
Entre els actes més rellevants d’aquest últim any, 
cal destacar el concert solidari de Músics Met·
ges contra el Càncer que es va celebrar al Liceu 
el divendres 15 de novembre. L’esdeveniment el 
va promoure l’orquestra i cor del Medical Musical 
Group d’Estats Units, una entitat que reuneix pro·
fessionals de la salut per fer concerts amb fins soli·
daris. Hi van participar l’Orquestra del Col·legi de 
Metges de Barcelona Ars Medica, l’Orquestra de 
la Universitat de Barcelona, i el Cor del Col·legi de 
Metges, d’Enginyers i d’Advocats de Barcelona. La 
recaptació es va donar a la Fundació Grup Àgata 
contra el càncer de mama i la Fundació Carreras 
contra la leucèmia.

9a edició de Medijocs
Aquest any també ha estat el de la novena edició 
d’aquests jocs esportius per a metges. L’objectiu és 

t r a n sme t r e 
a la societat 
–pract icant 
amb l’exem·
ple des del 
col·lectiu mè·
dic– els bene·
ficis dels hà·
bits esportius 
per a la salut. Com cada any, la competició amb 
més assistència va ser la Cursa Atlètica, al Parc de 
Collserola, tant en la seva versió infantil com per a 
adults. El simposi, l’acte acadèmic de cloenda, va 
tractar els límits de l’esport i el control de la pràcti·
ca d’esports de risc i va comptar amb la participació 
de Laia Sanz, campiona del món de trial.

Renovació del web i augment de visites
Amb la intenció de reforçar el nexe d’unió entre 
col·legiats amb interessos similars, l’últim any s’han 
posat en marxa nous apartats al web, com “Metges 
i literatura”, un espai on els col·legiats poden donar 
a conèixer les obres que han publicat fora de l’àmbit 
científic, i “Metges i música”, un espai per donar a 
conèixer les composicions pròpies i posar·se en con·
tacte amb altres músics.

En conjunt, l’apartat “Cultura i Lleure” del web 
col·legial va rebre 266.740 visites durant el 2013; 
quasi un 50% més que l’any anterior. El mes de no·
vembre va ser el que més visites va rebre amb dife·
rència, a causa de la concentració d’actes en aquell 
mes, com el lliurament dels Premis a l’Excel·lència 
Professional i el concert solidari.

Cal recordar, així mateix, que a través de la pàgina 
web també es poden consultar els avantatges que el 
COMB ofereix als seus col·legiats per al seu temps 
d’oci, com els descomptes en espectacles, compres, 
viatges i esport, entre molts d’altres.

És voluntat de l’Àrea Sociocultural continuar do·
nant suport a les iniciatives de caire cultural dels 
metges, perquè està demostrat que el col·lectiu mè·
dic, a banda de la seva professió, té i posa en pràctica 
moltes altres inquietuds, que el Col·legi difon i hi 
dóna suport.  

L’Àrea Sociocultural dóna suport als metges 
més enllà de l’àmbit professional
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1. Laia Sanz, campiona del 
món de trial, al 8è Simposi 

Salut, Medicina i Esport, 
juny de 2013. 

2. Sortida de la cursa 
atlètica dels Medijocs a 

Sant Cugat, abril de 2013. 
3. Nadala 2013. 

4. Actuació al Liceu de 
Músics Metges contra el 

Càncer, novembre de 2013.


