
agenda setembre 
octubre 
novembre 
desembre

2018 cultural

a l’antic Egipte
Medicina

Conferència de Rosa Dinarés. 2 d’octubre



 25  dimarts | 18 h | Concert

Concert del Duet de veu i guitarra, recital de jazz, 
soul i pop. A càrrec de la cantant Katherine Koegel i 
el guitarrista Aleix de Gispert. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 

Setembre

Octubre

A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

 2  dimarts | 18 h | Conferència 

Medicina a l’antic Egipte 

Conferència a càrrec de Rosa Dinarés Solà, 
metgessa radiòloga i màster en egiptologia.

 9  dimarts | 18 h | Conferència 

Modificant el somriure

Conferència a càrrec de Marcos E. Díaz, odontòleg 
i professor de la Facultat d’Odontologia de la 
Universitat de Barcelona.

 16  dimarts | 18 h | Conferència 

Els somnis d’en Randy

Conferència a càrrec de Jaume Fontanet, president 
de la Secció de Metges Sèniors del Col·legi de 
Metges de Tarragona. 

 23  dimarts | 18 h | Concert

Concert a càrrec de Rafael Salinas, professor de 
piano de l’ESMUC.  
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 30  dimarts | 18 h | Conferència 

El triomf de la mort en la pintura occidental 

Conferència Intercol·legial a càrrec de Johanes von 
Sanedor d’Adrec, metge.



Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.  
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada al web www.comb.cat

A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïtaNovembre

 6  dimarts | 18 h | Concert 

Concert a càrrec de Rafael Salinas, professor de 
piano de l’ESMUC.  
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 13  dimarts | 18 h | Conferència 

El futur de la vellesa
Conferència a càrrec de Lluís Carreras, metge 
nefròleg. 

 14  dimecres | 18 h | Conferència 

Busby Berkeley, la música dels musicals clàssics
Conferència a càrrec d’Albert Beorlegui, llicenciat 
en dret, tècnic de comunicació i comentarista 
cinematogràfic.

 

 20  dimarts | 18 h | Conferència 

La música de Tchaikosvki, 1a part
Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg.

 27  dimarts | 18 h | Sessió de cinema

Muerte de un ciclista (1955)

Projecció de la pel·lícula dirigida per Juan Antonio 
Bardem i interpretada per Lucía Bosé i Alberto 
Closas. Guardonada amb el Premi de la Crítica 
Internacional al Festival de Cannes en 1955. 
Coordinat per José Antonio Fons.





Concerts de l’Orquestra Ars Medica 
Dissabte, 20 d’octubre a les 21 h
Concert a Saint-Lary, Pirineu francès, en commemoració al 60è aniversari 
de l’estació d’esquí. Organitzat per l’ajuntament de Saint-Lary.

Diumenge, 21 d’octubre 
Concert a Bielsa, Pirineu aragonès, situat al Parc Nacional d’Ordesa i Mont 
Perdut. Tindrà lloc a l’església de Bielsa (hora pendent de concretar).

Premis Sanitat Osona. Divendres 28 de setembre
Caminada del Dia Mundial del Cor. Diumenge 30 de setembre

Caminada pel Dia Mundial del Cor per tal d’encoratjar la prevenció del risc 
cardiovascular (aprox. 4,5 km). 

Per a més informació podeu adreçar-vos a la Delegació d’Osona al telèfon  
93 886 03 07 o per correu electrònic a vic@comb.cat.

Festivitat de Sant Cosme 
i Sant Damià a Vic

Sala d’exposicions Agustí Pedro Pons
Una Història de l’otorrinolaringologia  
a Catalunya
Inauguració de l’exposició la darrera 
setmana de setembre. Realitzada  
en el marc de l’Any CoMB dedicat al  
Dr. Jordi Perelló i Gilberga. 

Concerts Coral de Metges i  
de l’Hospital Sant Pau
Divendres, 14 de setembre a les 13 h. Missa solemne de la Santa 
Creu: Missa Brevis de Mozart amb orgue a l’església de l’Hospital de la Sta. 
Creu i Sant Pau.

Gira de tres dies de la Coral a Saragossa, concerts conjunts amb la Coral 
del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Divendres, 19 d’octubre a les 20 h. Concert a favor de Cáritas.
Dissabte, 20 d’octubre a les 20 h. Missa cantada a la Basílica del Pilar.
Diumenge, 21 d’octubre a les 12.30 h. Missa a la Catedral de La Seo.



 10 d’octubre  Visita Caves Gramona

Farem una visita guiada per les Caves Gramona a 
Sant Sadurní d’Anoia. Ens endinsarem per les 
vinyes, visitarem el Celler Batlle i la cava històrica, i 
acabarem amb un tast dels seus productes. 
Dinarem al restaurant Mirador de les Caves, amb 
unes vistes privilegiades al massís de Montserrat i 
la plana del Penedès.  
Preu: 54 €. Trobada: plaça de Francesc Macià a les 
8.30 h. Grup màxim: 60 persones.

 14 de novembre  Visita Museu de les Aigües

Visita guiada on descobrirem els elements originals 
de la instal·lació hidràulica de vapor que permetia 
l’extracció i el bombament d’aigua a la ciutat de 
Barcelona. Coneixerem els pous d’extracció de la 
central, porta d’entrada a les aigües subterrànies 
de l’aqüífer del Llobregat. 
Preu: 4 € (no inclou el trasllat). Trobada: a la 
parada del TRAM plaça de Francesc Macià a les 
11 h (trasllat en transport públic). Grup màxim: 50 
persones.

 12 de desembre  Visita Torre Bellesguard

Visita guiada per la Torre Bellesguard, obra de 
Gaudí construïda entre el 1900 i el 1909. Obra 
única, a mig camí entre el gòtic i el modernisme, 
carregada de simbologia i envoltada de bellíssims 
jardins. Declarada bé d’interès cultural en 1969. 
Preu: 14 €. Trobada: Torre Bellesguard (C. 
Bellesguard, 20 – 08022 Barcelona) a les 10.15 h. 
Grup màxim: 50 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 Sèniors.  

Obert a tota la col·legiació



Viatges
Viatges organitzats per la Secció de Metges Sèniors. 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

 2 d’octubre  Cantàbria, terra de mar i muntanya

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.080 €

Els paisatges verds, la frondositat dels boscos 
i el contrast de les muntanyes amb el paisatge 
costaner, sobretot en la zona dels Pics 
d’Europa, són motius suficients per viatjar a 
Cantàbria. Anirem en tren cap a Vitòria i ens 
dirigirem cap a Santander, on visitarem el Palau 
Reial de la Magdalena. Coneixerem i passejarem 

per diferents poblets com Liérganes, Potes, San Vicente de la Barquera, 
Comillas i Santillana del Mar. També accedirem als Pics d’Europa a través 
d’un telefèric des de Fuente Dé. Gaudirem de la cuina típica a diferents 
restaurants de la zona com el Parador de Santillana.

Dr. Mario Cabanes
Un dels últims metges que hem incorporat 
a la Galeria de Metges Catalans és un 
antic jugador del FC Barcelona, el doctor 
Mario Cabanes, nascut el 1914, que debuta 
en el primer equip als 19 anys. Juga 
dues temporades fins que la Guerra Civil 
interromp una carrera futbolística que 
s’augurava brillant. Cabanes és l’extrem 
esquerre d’una davantera famosa, integrada 
per Ventolrà, Raich, Escolà, Morera i 

Cabanes. En deixar el futbol professional, Cabanes exerceix com a 
traumatòleg esportiu, ajudant d’un altre reconegut exfutbolista, l’antic 
porter de l’Espanyol: Joan Navés.

www.galeriametges.cat



Activitats organitzades per: Amb el suport de:

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

Més informació sobre els tallers al telèfon 93 567 88 88 Ext. 2676, per e-mail: 
cloti.hernandez@comb.cat o al web: activitats.comb.cat

Taller literari
Escriptura. Es desenvolupen aspectes 
bàsics de les tècniques narratives com 
l’estructura, la trama, la creació de 
personatges, la descripció, el diàleg i 
l’ús del temps en el relat. 

Lectura. Es debatran diversos 
aspectes d’una novel·la o conjunt 
de relats, tant d’autors locals com 
estrangers.

Calendari: d’octubre a juny.  
(27 sessions d’1,5 h cada una) 
Horari: de 17 a 18.30 h  
Preu: 110 €  

Tallers Sèniors

Taller de pintura
Primer taller de pintura 
per aquells interessats en 
perfeccionar la seva tècnica. 
Estarà dirigit per Josep 
Cruañas, un pintor reconegut, 
que ens explicarà com millorar 
el nostre estil.

Calendari: d’octubre a 
desembre.  
Horari: dimecres a les 16.30 h. 
Preu: 166 €/trimestre 
Grup mínim: 15 persones

Vigília de Sant Lluc a Manresa 
El gremi de Sant Lluc era un grup de metges i artistes manresans que es 
reunien per fer tertúlia en la Manresa de la postguerra, i que en aquelles 
dates van dinamitzar l’espai cultural de la ciutat.

Divendres, 19 d’octubre
Vigília de Sant Lluc, festa dels professionals mèdics del Bages.

Dissabte, 20 d’octubre
La Junta comarcal del Bages, en el marc de  
Manresa Ciutat Cultural 2018, vol recuperar  
l’esperit del gremi de Sant Lluc.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Delegació de Manresa al 
telèfon 93 874 27 51 o per correu electrònic a manresa@comb.cat.


