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El nostre
dia del llibre

Porta’ns

el teu llibre
Si ets un metge apassionat per les
lletres i has escrit un llibre, ja sigui una
novel·la, narracions curtes, poesia,
assajos, biografies… porta’ns el teu
llibre i li donarem difusió.
Al web del CoMB, Metges i Literatura
recull de forma permanent totes
aquelles publicacions realitzades per
metges (llibres editats durant 2017 i
2018). Queden exclosos els llibres de
medicina científica.
Com cada any, i coincidint amb la
diada de Sant Jordi, celebrarem
el nostre dia del llibre el 18 d’abril.
Es presenten els llibres publicats per
metges del CoMB durant el darrer any.
Si vols conèixer els llibres publicats
pels teus companys, visita el web:
http://areasociocultural.comb.cat

Abril

A la sala d’actes del CoMB
Entrada gratuïta

3 dimarts | 18 h | Cicle d’òpera
Les òperes de Verdi, IV part
i concert de cloenda.
A càrrec de Roger Alier, professor i musicòleg.

5 dijous | 19.30 h | Conferència
Acte inaugural de l’Any Dr. Jordi Perelló.
Conferència a càrrec de Montserrat Bonet,
metgessa otorrinolaringòloga i foniatra; Jacint
Corbella, catedràtic de medicina i historiador i,
Enric Perelló, excap del servei d’ORL de l’Hospital
Germans Trias i Pujol. Inauguració per part de
Miquel Bruguera, expresident del CoMB i cloenda
per Jaume Padrós, president del CoMB.

10 dimarts | 18 h | Conferència
Bartolomé Esteban Murillo.
El pintor dels somriures dels infants.
Conferència a càrrec de Muntsa Lamúa, historiadora
de l’art i presidenta de l’Agrupació d’Aules de
Formació Permanent per a la Gent Gran de
Catalunya.

14 dissabte | 17 h | XVI Acte acadèmic de Montserrat
Els trasplantaments d’òrgans a Catalunya.
Èxits i esperances.
Conferència a càrrec d’Antonio Román Broto,
president de la Societat Catalana de Trasplantament.
A continuació, concert a càrrec de NAJ-EXP
Mississippi Mambo.
L’acte tindrà lloc a Montserrat,
a la Sala de la Façana de l’Abadia.
Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada al web www.comb.cat

Concert benèfic a favor
de la formació per a metges
cooperants en països
en vies de desenvolupament.
Actuaran tres grups de música
moderna formats per metges.
7 de juny
a la Sala Luz de Gas
de Barcelona
Entrades i fila 0 a
http://mediconcert.comb.cat

Concursos
Artístics
per a Metges
2018
Es premiaran cinc camps artístics
i culturals: poesia, narrativa breu,
pintura/dibuix, fotografia i cinema.
Vine a la Jornada cultural
que se celebrarà a Barcelona
durant el 16 de maig.
S’exposaran els dibuixos i pintures
a la sala d’exposicions del CoMB
del 4 al 30 de maig.

Abel
Pohul
ani
k,

Maig

A la sala d’actes del CoMB
Entrada gratuïta

5 dissabte 19 h | Concert
Concert de la Coral de Metges de Barcelona i
l’Hospital de Sant Pau i la Coral de Metges de
Saragossa. Concert benèfic a favor de Cáritas
Terrassa.
 indrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa,
T
c. Miquel Vives, 2 de Terrassa.

6 diumenge | 11.30 h | Concert
Concert de l’Orquestra Ars Medica del CoMB, dirigit
per Alfons Reverté.
Tindrà lloc al Conservatori Superior del Liceu,
c. Nou de la Rambla, 88 de Barcelona.

8 dimarts | 18 h | Conferència
La mà ha fet l’home i la dona.
Conferència d’Albert Lluch,
metge cirurgià.

15 dimarts | 18 h | Concert
Organitzat per Rafael Salinas.
Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans.

19 dissabte | 19 h | Presentació de llibre
Topografia mèdica de Talamanca. Una obra
inèdita del Dr. Anicet Gresa de Mirambell.
Conferència d’Armand Rotllan, metge i escriptor.
L’acte comptarà amb la presència de Jaume Padrós,
president del CoMB; Miquel Bruguera, expresident
del CoMB; i, Josep Tarín, alcalde de Talamanca que
descobrirà una placa commemorativa en record del
Dr. Gresa, al dispensari del poble.
Es realitzarà prèviament una visita guiada pel castell de Talamanca.
Tindrà lloc a la Casa de la Cultura de Talamanca. Inscripcions al telèfon
935 678 88 ext. 1803 o participacio@comb.cat.

Maig

A la sala d’actes del CoMB
Entrada gratuïta

22 dimarts | 18 h | Concert
A càrrec del Conservatori Gnessin de Moscou, fundat
el 1895, convertit en una escola musical d’elit.
Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans.

29 dimarts | 18 h | Conferència
Com construir l’arbre genealògic.
Conferència Intercol·legial Sènior
de Jaume Canet, metge anestesiòleg.

30 dimecres | 18 h | Conferència
La medicina i la literatura: tan a prop i tan lluny.
Conferència de Josep Morera, cap de Servei de
Pneumologia de l’Hospital Germans Trias de Badalona.

Juny
Data a determinar | Homenatge
Acte d’homenatge al Dr. Pere Tarrés. Organitzat per
l’AV del barri de Sant Pau de Manresa i el CoMB.

Tindrà lloc a la plaça Aurora de Manresa. Per a més
informació, contacteu al telèfon 935 678 88 ext. 1803
o participacio@comb.cat.

5 dimarts | 18 h | Concert
Concert de l’Orquestra del CoMB Ars Medica
dirigida per Alfons Reverté. Coordinat per Jaume
Torner i Manel Sans.

6 dimecres | 20 h | Concert
Concert Intercol·legial Sènior amb la participació de
les Corals d’Enginyers i Metges i l’Orquestra del
CoMB Ars Medica.

Venda d’entrades al Dept. d’Activitats i Congressos,
telèfon 93 567 88 60. Donatiu: 10 €.
Tindrà lloc al Casino L’Aliança del Poblenou, rambla del Poblenou, 42 de
Barcelona.

Juny

A la sala d’actes del CoMB
Entrada gratuïta

7 dijous | 20 h | Concert
Mediconcert 2018
Tres bandes de música moderna formades per
metges i amics tocaran en un concert benèfic per a
les Beques Bada. Donatiu 10 €.

Tindrà lloc a la Sala Luz de Gas, Muntaner 246.
Venda d’entrades a http://mediconcert.comb.cat

12 dimarts | 18 h | Concert
Concert de la Coral de Metges de Barcelona
i l’Hospital de Sant Pau, dirigida per Jordi Craven.
Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans.

19 dimarts | 18 h | Conferència
L’estrany cas del Dr. Parkinson.
Conferència d’Eduard Tolosa, cap de Servei de
Neurologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

20 dimecres | 18 h | Conferència
El rellotge biològic.
Conferència de Joan Plaja,
metge i escriptor.

Exposicions

A l’espai d’exposicions del CoMB,
planta baixa. Entrada gratuïta.

De l’1 al 15 d’abril
de París a Barcelona.
Aquarel·les
Del 4 al 30 de maig

Concursos Artístics
Dibuixos i pintures
dels Concursos Artístics.

Joaquín Callabed

Joaquín Callabed

Fer esport és fer salut
Apunta’t!
Cursa Atlètica
Dissabte, 14 d’abril
Sant Cugat del Vallès
8 km - Circuit la Pollancreda
fins a Can Borrell
1 km - Cursa infantil

Caminada
Dissabte, 12 de maig
Poblet
Ruta de 9 km pel Mirador de
la Pena pel bosc Poblet.
Dinar a l’Hostatgeria

Golf
Divendres, 6 de juliol
Golf La Roca (antic Vilalba).
Modalitat: 18 forats individual
Stableford

Apunta’t als Medijocs 2018
Inscripcions i més informació:
http://medijocs.comb.cat
o trucant al 935 678 860

Visites i excursions
d’un dia

Organitzat per la Secció de Metges Sèniors.
Obert a tota la col·legiació

18 d’abril Visita a la Sagrada Família
Coneixerem la història del Temple de la mà
d’un guia especialitzat: la simbologia de les
façanes, els conjunts escultòrics, els elements
estructurals, així com la interpretació teològica
i qualsevol dubte que desperti la meravellosa
representació simbòlica del temple.
Preu: 9 €. Trobada: accés carrer Mallorca
(cantonada Sardenya) a les 10.45 h.
Grup màxim: 50 persones.

16 de maig Jornada Cultural a Barcelona
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
organitza la 8a edició de la Jornada Cultural.
Realització de tallers d’aquarel·la, aprendre a
relaxar-nos o Whatsapp. Acte de lliurament dels
premis dels Concursos Artístics i dinar al Col·legi
de Metges de Barcelona. Visita a l’Ajuntament i
el Museu d’Història de Barcelona (trasllat amb
autocar només anada).
Preu: 35 €. Trobada: CoMB. Grup màxim: 60
persones. Data límit inscripció: 6 de maig.

26 de juny Dinar de germanor
Dinar anual i assemblea general de la Secció
de Metges Sèniors. És una bona ocasió per
retrobar-se amb companys i companyes amb
qui haurem compartit les activitats del curs. Hi
trobaràs antics i nous companys. Donarem la
benvinguda als nous col·legiats honorífics.
Preu: 30 €, amb reserva prèvia. Trobada: sala

Panoràmica del CoMB.

Imprescindible retirar els tiquets al Departament d’Activitats i Congressos.
Per a inscripcions i més informació, podeu adreçar-vos al Dept. d’Activitats i
Congressos al telèfon 93 567 88 60 o per correu electrònic a congres@comb.cat

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

Abril Granada, la ciutat màgica
Durada: 5 dies/4 nits. Preu: 1.150 €
Sortirem en AVE cap a Antequera, i arribarem
en autocar a Granada. Visitarem la ciutat i
el seu centre històric, l’Albaicín i l’Alhambra,
declarats Patrimoni de la Humanitat, les joies
arquitectòniques de la ciutat. Ens endinsarem
en la seva gastronomia, l’artesania, visitarem
les fonts, miradors i els seus Càrmens. També
visitarem la serralada de l’Alpujarra.

Maig Sud de França des de Montpeller
Durada: 4 dies/3 nits. Preu: 700 €

Últimes
places

Viatjarem en autocar fins a Montpeller. La
ciutat de tresors patrimonials contemporanis,
és avui una metròpoli moderna i oberta, amb
arquitectura, ciències, cultura contemporània i
oci. També és un territori preservat i compost
de paisatges variats entre el mar, la vinya i
la muntanya. Visitarem altres ciutats com
Carcassonna, Avinyó, Arles, Nimes i Narbona.

Juny Escòcia, història i naturalesa
Durada: 5 dies/4 nits. Preu: 1.650 €

Últimes
places

Anirem a Escòcia en avió. Visitarem Edimburg,
ciutat amb una enorme col·lecció d’arquitectura
medieval i georgiana. La ciutat es troba dividida
en dos districtes: la Ciutat Vella i la Ciutat Nova,
designats Patrimoni Mundial de la UNESCO.
També viatjarem a Stirling, on divisarem el
monument dedicat a William Wallace, i a Perth,
on visitarem una destil·leria per degustar-ne el
seu famós whisky.
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

Dibuix i Pintura
I Concurs de Dibuix i Pintura
Comissió Intercol·legial Sènior
organitza el primer Concurs de
Dibuix i Pintura de temàtica
lliure, en una mida màxima de
73 x 60 cm.

Activitats organitzades per:

Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona
Tel. 93 567 88 88 - areacultural@comb.cat
http://cultura.comb.cat

Les obres s’hauran de lliurar al
CoMB durant el mes de setembre i
s’exposaran a l’octubre al CoMB.
Per a més informació podeu adreçarvos al Departament d’Activitats i
Congressos al telèfon 93 567 88 60 o
congres@comb.cat

Amb el suport de:

