




 9  dimarts | 18 h | Concert

Organitzat per Rafael Salinas.  
Coordinat per Jaume Torner i Manel Sans. 
 

 10  dimecres | 18 h | Conferència 

El inquisidor vizcaíno fray Juan Çolivera,  
¿azote de la ciudad de Teruel? 1484-1486

A càrrec de Manuel Sánchez Moya Llicenciat en 
Teologia.

 16  dimarts | 17.30 h | Sessió de cinema 

Matrimonio a la Italiana (1963)

Projecció de la pel·lícula italiana dirigida per 
Victtorio de Sica i interpretada per Sophia Loren i 
Marcello Mastroianni. Duració: 95 minuts. Coordinat 
per Rosa Turell i José Antonio Fons.
 

 23  dimarts | 18 h | Conferència

Bases psicofisiològiques de la musicoteràpia 

A càrrec de Jordi Craven, director del Servei 

d’Oncologia-Radioteràpia de l’Hospital de Sant Pau.

 30  dimarts | 18 h | Conferència

Les òperes de Verdi, III part 

A càrrec de Roger Alier, professor i musicòleg. 

Gener A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

Les activitats poden experimentar canvis a causa d’imprevistos d’última hora.  
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada al web www.comb.cat







 24 de gener  Centre de Control de Metro de Barcelona (TMB)

Visita guiada on es podrà obtenir una visió 
general del funcionament del centre. Veurem la 
regulació dels intervals de pas dels trens i la 
importància que té per a la seguretat.

Preu: Gratuït. Trobada: carrer Josep Estivill, 47, a 
les 10.15 h. Grup màxim: 25 persones. 

 21 de febrer  Visita a Reus i calçotada

Farem una visita guiada pel centre modernista 
de la ciutat de Reus. Visitarem el Pavelló dels 
Distingits de l’Institut Pere Mata, obra de Lluís 
Domènech i Montaner. Descobrirem el nou 
centre d’interpretació sobre la vida i l’obra 
d’Antoni Gaudí i acabarem dinant una calçotada 
a Valls.

Preu: 50 €. Trobada: plaça Francesc Macià a les 
8.30 h. Grup màxim: 50 persones.

 14 de març  Casa Vicens

Visita guiada per la primera casa del gran 
arquitecte del modernisme, Antoni Gaudí, 
declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO 
l’any 2005.  
Descobrirem el llenguatge innovador de Gaudí 
als elements estructurals, decoratius i simbòlics 
de cada espai.

Preu: 17 €. Trobada: carrer de les Carolines, 18-24, 
a les 10.15 h. Grup màxim: 40 persones. 

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

Visites i excursions 
d’un dia Organitzat per la Secció de Metges Jubilats.  

Obert a tota la col·legiació



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

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

 Abril  Granada, la ciutat màgica

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.150 €

Sortirem en AVE cap a Antequera, i 
arribarem en autobús a la ciutat de 
Granada. Visitarem la ciutat i el seu 
centre històric, l’Albaicín, un dels seus 
barris més emblemàtics declarats 
Patrimoni de la Humanitat, compartint 
aquest títol amb l’Alhambra, la joia 
arquitectònica de la ciutat. A Granada 
ens endinsarem en la seva gastronomia, 
l’artesania, visitarem les fonts, miradors 
i els seus Càrmens. També visitarem 
la serralada més alta de la península, 
l’Alpujarra

 Juny  Escòcia, història i naturalesa

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.650 €

Anirem a Escòcia en avió on farem una 
ruta per la regió del nord del Regne Unit. 
Visitarem Edimburg, la capital d’Escòcia, 
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 
l’any 1995. 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




