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Com cada any, es presentaran els llibres publicats per 

metges col·legiats i, coincidint amb la diada de Sant Jordi, 

celebrarem el nostre dia del llibre el 23 d’abril. 

Al web del CoMB, Metges i Literatura recull de 

forma permanent totes aquelles publicacions 

realitzades per metges (llibres editats durant 

2018 i 2019). Queden exclosos els llibres de 

medicina científica.

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 farem difusió al nostre web. 

Si vols conèixer els llibres publicats pels 

teus companys, visita el web:  

http://areasociocultural.comb.cat

Porta’ns el teu llibre

Reserva la teva entrada-donatiu  
en benefici a les Beques Bada.

Més informació i venda d’entrades a:  
http://mediconcert.comb.cat  
#mediconcert

Organitzat per:



A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïtaAbril

 2  dimarts | 18 h | Concert

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

 9  dimarts | 18 h | Conferència

Malalties i metges en els exvots pintats

Conferència a càrrec de Miquel Bruguera, 
expresident del Col·legi de Metges de Barcelona.

 10  dimecres | 18 h | Conferència

Malaltia - Medicina - Art 

Conferència a càrrec de Xavier Sierra i Valentí, 
metge i llicenciat en Humanitats.

La importància que van tenir la medicina i la malaltia 
en la pintura per deixar constància de certes 

patologies, considerades sorprenents o curioses en aquell temps.

 16  dimarts | 18 h | Conferència

Caravaggio, l’obra d’un artista entre la cúria  
i el bordell

Conferència a càrrec de Muntsa Lamúa, historiadora i 
professora de la Universitat Ramon Llull.

 23  dimarts | 18 h | Conferència

El nostre dia del llibre

Conferència a càrrec de Carlos Duarte, escriptor, 
poeta i polític. A continuació, presentació de llibres 
no mèdics escrits per metges. Coordinat per Juan 
Rodenas, metge.

 30  dimarts | 17.30 h | Cinema

El abuelo que saltó por la ventana y se largó 
(2013)

Projecció de la pel·lícula sueca, dirigida per Felix 
Hemgren i interpretada per Robert Gustafsson. 
Oscar al millor maquillatge. Duració: 114 min. 
Coordinat per José Antonio Fons.



Maig
 7  dimarts | 18 h | Conferència

L’hospital temporal de Sète (1939). Una escola 
d’evidència 
Conferència a càrrec de Carlos Hervás, metge i 
historiador.

 14  dimarts | 18 h | Concert

Concert de piano i guitarra 
A càrrec de Leire Corpas i Luis López, llicenciats en 
interpretació per l’ESMUC. Coordinat per Jaume 
Torner i Manuel Sans.

 15  dimecres | 18 h | Conferència

La música de Txaikovski, 3a part
Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg.

Compositor rus, les seves obres van incloure 
simfonies, concerts, òperes, ballets i música de cambra.

 21  dimarts | 18 h | Concert

Concert i ball folklòric rus
A càrrec de l’ESMUC i l’Acadèmia russa de Gnesin de 
Moscou. Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 28  dimarts | 18 h | Conferència

Envellir bé 
Conferència a càrrec de Miquel Vilardell, catedràtic 
de Medicina Interna de la Universitat Autònoma i 
expresident del Col·legi de Metges de Barcelona.

La jubilació comporta estructurar un nou projecte vital per obtenir una 
vida activa, positiva i plena.

 29  dimecres | 18 h | Conferència i concert

La música de Txaikovski, 4a part
Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg.

Txaikovski, considerat actualment com el més 
destacat músic de Rússia i una de les figures més 

importants de la cultura d’aquest país al llarg de la seva història.

A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

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





 10 d’abril  Visita a la Catedral de Barcelona

Visita guiada a la Catedral, on veurem la cripta, el 
claustre, el cor i, els que s’animin a pujar escales, el 
terrat. Preu: gratuïta. Trobada: porta principal de la 
Catedral (Pla de la Seu, s/n) a les 10.15 h. Grup màxim: 
40 persones.

 22 de maig  Jornada Cultural a Tarragona

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya organitza 
la IX edició de la Jornada Cultural i es lliuraran els premis 
dels Concursos Artístics. Anirem en autocar fins a 
Tarragona on assistirem a la jornada, passejarem pel Port 
de Tarragona, en “golondrina” i visitarem el Museu del 
Port. Dinar inclòs. Preu: 40 €. Trobada: plaça Francesc 
Macià (davant cafè Sandor). Grup màxim: 60 persones. 
Data límit d’inscripció: 15 de maig. 

 5 de juny  Visita a l’exposició Human Bodies

Anatomia de la vida. Visita guiada que ens permetrà 
descobrir l’anatomia humana a través de més de 150 
òrgans i 12 cossos reals preservats mitjançant avançades 
tècniques científiques de plastinació. Preu: 13 €. Trobada: 
Centre Comercial Arenas de Barcelona, (3a planta, Espai 
Cultural) a les 9.45 h. Grup màxim: 25 persones.

 25 de juny  Nous col·legiats honorífics i dinar de germanor

Donarem la benvinguda als nous col·legiats honorífics i 
tindrà lloc l’assemblea general de la Secció de Metges 
Sèniors. Després, dinar anual, una bona ocasió per 
retrobar-se amb companys i companyes amb els qui 
hem compartit les activitats d’aquest curs. Preu: 30 €, 
amb reserva prèvia. Punt de trobada: Sala d’actes 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. Els preus i els  
itineraris poden veure’s modificats.

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

Obert a tota la col·legiació

mailto:congres%40comb.cat?subject=


 22 de maig  Moscou i Sant Petersburg, les grans ciutats russes

Durada: 8 dies / 7 nits. Preu: 2.390 € 

Viatge en avió a Moscou, on visitarem: la plaça 
Roja, la catedral de Sant Basili, el Kremlin, el 
teatre Bolxoi, la Galeria Tretiakov… Anirem en tren 
d’alta velocitat a Sant Petersburg. Visitarem el 
Museu de l’Hermitage, la catedral de Sant Isaac, 
el palau Peterhof (la vil·la residencial estiuenca 
dels tsars) i gaudirem d’un passeig en vaixell pels 
rius i canals de la ciutat. Tornada en vol directe a 
Barcelona.

 17 de juny  València i voltants

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.300 € 

Reserves fins al 20 de maig

Anirem a València en tren. Veurem el centre històric, 
aturant-nos a la Llotja de la Seda, la plaça de la 
Verge i la catedral, i també a l’Oceanogràfic i la 
Ciutat de les Arts i les Ciències. Tastarem una típica 
paella valenciana al bell mig del Parc Natural de 
l’Albufera i visitarem també Sagunt, el Parc Natural 
de la Serra Calderona i Alzira. 

 4 d’octubre  Londres, ciutat multicultural i cosmopolita

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.880 € 
Reserves fins al 20 de maig

Anirem a Londres en vol directe. Visitarem tots 
els atractius que ofereix la ciutat: el castell de 
Windsor, la Torre de Londres, Southbank i el 
famós London Eye, el British Museum i el Victoria 
& Albert, Covent Garden i Harrods, entre d’altres. 
També farem una visita a Oxford i el Palau de 
Blenheim, un petit creuer pel Tàmesi i s’ofereix la 
possibilitat de veure el musical “Wicked”.

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. Els preus i els itineraris poden veure’s modificats.

mailto:mediviatges%40med.es?subject=
http://www.mediviatges.com


Cursa atlètica
Dissabte, 27 d’abril

Sant Cugat del Vallès 
•  8 km - Circuit al Parc  

de la Pollancreda fins  
a Can Borrell

• 1 km - Cursa infantil

Senderisme
Dissabte, 18 de maig

Ruta de 9 km pel pantà  
de Sau i visita al Monestir 
de Sant Pere de Casserres

 

Acte acadèmic de Montserrat  

de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut  

del Col·legi de Metges de Barcelona 

La resistència als antibiòtics  
des de la medicina i la veterinària

Conferència de M. Àngels Calvo i Torras,  

catedràtica de la UAB i numerària de les acadèmies  

de Medicina, Veterinària, Farmàcia i de Doctors.

Dissabte, 6 d’abril de 2019, a les 17 h, a la Sala de la Façana  

de l’Abadia de Montserrat.

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

La principal motivació dels Medijocs, els 
jocs esportius del Col·legi, és practicar 
amb l’exemple i transmetre a la societat, 
des del col·lectiu mèdic, que els hàbits 
esportius estan relacionats directament 
amb una millor salut.

Més informació: http://medijocs.comb.cat 

Fer esport  
és fer salut 

Participa-hi

Arxiu Històric de les Ciències de la Salut
'Simeó Selga i Ubach'

XVII Acte acadèmic de Montserrat 2019

ARXIU
HISTÒRIC
DE LES
CIÈNCIES
DE LA SALUT

agenda

mailto:areacultural%40comb.cat?subject=
http://cultura.comb.cat

