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 8  dimarts | 17.30 h | Cinema

En el estanque dorado (1981)

Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida 
per Mark Rydell i interpretada per Henry Fonda, 
Katharine Hepburn i Jane Fonda. Oscars a la millor 
actriu, millor actor i millor guió adaptat. Coordinat 
per José Antonio Fons.

 15  dimarts | 18 h | Conferència

La música de Txaikovski, 2a part

Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg. 
Txaikovski, un dels més cèlebres compositors russos 
i de la música clàssica, nascut l’any 1840. Entre les 
seves obres figuren els ballets “El trencanous” i “El 
llac dels cignes”. 

 16  dimecres | 18 h | Conferència

Barcelona ciutat culta, ciutat saludable

Conferència a càrrec de Ferran Mascarell, historiador, 
exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i delegat del Govern de Catalunya a Madrid.

 22  dimarts | 18 h | Conferència intercol·legial

L’automòbil del futur 

Conferència a càrrec de Vicenç Aguilera, enginyer i 
president del Circuit de Fórmula I de Montmeló.  
El cotxe viu una dràstica transformació i les marques 
es donen pressa per seguir-ne el ritme i els canvis.

 29  dimarts | 18 h | Conferència

La moral del mal. Comentar la vida dels que 
no ho mereixen

Conferència a càrrec de Jordi Amat, filòleg i 
escriptor. 

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

Gener A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta



A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïtaFebrer

 5  dimarts | 18 h | Concert

Concert de piano a càrrec del pianista xinès Xiaolu-
Zang amb música de Txaikovski. Coordinat per 
Jaume Torner i Manuel Sans.

 12  dimarts | 17.30 h | Cinema

Calabuch (1956)

Projecció de la pel·lícula dirigida per Luis García 
Berlanga i interpretada per Edmund Gwenn, 
Valentina Cortese, Franco Fabrizi, Juan Calvo, Félix 
Fernández, José Luis Ozores i José Isbert. Premi 
OCIC al Festival de Venècia. Coordinat per José 
Antonio Fons.

 13  dimecres | 18 h | Col·loqui

Luter, buscant la veritat, va canviar la història. Una 
reflexió sobre la influència del pensament de Luter. 
Col·loqui sobre el llibre d’Antoni Gelonch, advocat i 
farmacèutic. Presentat per Jaume Padrós, president 
del Col·legi de Metges de Barcelona.

 19  dimarts | 18 h | Concert 

Concert a càrrec de diversos músics i d’un cor. 
Coordinat per Jaume Aguilar, metge psiquiatre i 
compositor musical. 

 26  dimarts | 18 h | Concert 

Les rimes de Bécquer

Interpretació musical composta per Jaume Torner i 
presentació literària a càrrec de Juan Ródenas. Un 
concert recital amb veu, piano, violí i instruments de vent. 

Apunta’t als Medijocs 2019, els jocs 
esportius per als metges: cursa atlètica, 
muntanyisme, golf i pàdel.

Anirem informant de totes aquestes activitats 
al web http://medijocs.comb.cat





20
19Es premiaran cinc camps artístics i culturals: poesia, 

narrativa breu, pintura/dibuix, fotografia i cinema.

Vine a la Jornada cultural que se celebrarà a 
Tarragona durant el mes de maig.

Concursos Artístics per a Metges

Jordi Gallego
De l’1 al 28 de febrer

Exposició de fotografia  
Fotografia vs Alzheimer

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

Mediconcert és un concert solidari de música 
rock on metges amb bandes musicals actuen 
desinteressadament per a la formació en 
cooperació.

Participa!
Si ets metge i toques en una banda de rock, 
blues o pop pots inscriure’t per participar en 
el Mediconcert 2019. Comencem la selecció de 
bandes.

Vols venir al concert? Reserva’t el 6 de juny i 
vine a passar-t’ho bé escoltant la música dels 
teus companys. Compra les entrades per assistir 
i col·laborar amb el Mediconcert 2019.

Inscripcions i més informació:
http://mediconcert.comb.cat

6 de juny
a Luz de Gas

Pilar Segura
Del 2 al 31 de gener

Pintura a l’oli

Com participar: http://concursosartistics.comb.cat



 16 de gener  Visita a l’exposició “Toulouse-Lautrec i l’esperit de 
Montmartre” i “Velázquez i el Segle d’Or”

Visita guiada per l’exposició “Toulouse-Lautrec i 
l’esperit de Montmartre”, on gaudirem d’una 
mostra de la trajectòria de l’artista durant la seva 
vida a Montmartre, compartida amb altres artistes 
de l’època bohèmia i l’avantguarda. 

Tot seguit visita guiada per l’exposició de “Velázquez i el Segle d’Or”. L’obra 
de Velázquez observada al costat d’obres d’altres artistes contemporanis 
del pintor. Preu: 6 €. Trobada: CaixaForum, av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8 a les 10.45 h. Grup màxim: 20 persones. 

 13 de febrer  Visita al barri Gòtic i Palau Requesens

Recorregut pel barri Gòtic acabant amb una visita 
al Palau Requesens, que acull la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres, on veurem el patí noble, la sala 
de juntes i la sala d’actes, així com el patí interior. 
Coneixerem també la història de l’Acadèmia.

Preu: 10 €. Trobada: plaça de Ramon Berenguer el 
Gran a les 10.15 h. Grup màxim: 20 persones.

 27 de març  Visita a Sant Pere de Casserres i el Màgic Món del Tren

Visita al monestir de Sant Pere de Casserres, 
antic monestir benedictí envoltat per les aigües 
del pantà de Sau. Veurem, entre altres espais, 
el claustre, la cuina, la sala capitular i l’església. 
Dinarem al restaurant Ca l’Arumí. Per acabar, 
visitarem el Màgic Món del Tren on contemplarem 
una maqueta de tren de més de 250m2.

Preu: 42 €. Trobada: plaça de Francesc Macià (davant 
Cafè Sandor) a les 9 h. Grup màxim: 30 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. 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



 2 d’abril  La Vall del Jerte, naturalesa en estat pur

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.285 € 

Reserves fins a l’1 de febrer

Viatjarem en AVE i autocar fins a Extremadura. 
Visitarem el Monestir de Yuste, la ciutat de 
Plasència i la seva herència jueva, cristiana i 
andalusí; la Vall del Jerte i els seus cirerers; els 
paisatges del Parc natural del Monfragüe; les viles 
plenes d’encant de Trujillo, Hervás, Candelario i 
Béjar. Finalment, visitarem Càceres i el seu centre 
històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. 

 22 de maig  Creuer pel Volga. Rússia en vaixell

Durada: 11 dies / 10 nits. Preu: 2.250 € 
Places limitades.  Reserves fins al 31 de gener. 

Volarem a Sant Petersburg, declarada Patrimoni 
de la Humanitat, on podrem visitar el Museu de 
l’Hermitage o el Palau Peterhof. D’allà començarà 
un meravellós creuer pel Volga, durant el qual 

visitarem el poble de Mandrogui, l’illa de Kizhi, Goritsi i el seu monestir 
de Sant Ciril del Llac Blanc, i les ciutats de Iaroslavl i Úglitx. Acabarem a 
Moscou, on recorrerem les seves principals atraccions: la Plaça Roja, la 
catedral de Sant Basili, el Kremlin o la Galeria Tetriakov. 

 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. 

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.



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

Aquest any es compleix el 

centenari del naixement de 

Francesc de Pàdua Arró i Triay, 

nascut a Sant Andreu del Palomar 

l’any 1819. El Dr. Arró és un dels 

primers metges del nostre país 

en fer estudis epidemiològics i 

publicà un llibre titulat Estadística 
médica on presenta dades sobre 

les malalties que afecten els 

empleats del ferrocarril. Se’l podria 

considerar també un precursor 

de la Medicina del Treball i de 

la Medicina d’Empresa actuals 

perquè és el primer metge català 

que va treballar en la vigilància 

de la salut dels treballadors d’una 

empresa.

Francesc Arró comença els estudis 

de Medicina al Reial Col·legi de 

Cirurgia de Barcelona. El 1842, rep 

el títol de batxiller en Medicina i el 

1844, el de doctor.

L’any 1854 és metge en cap dels 

serveis sanitaris de la Companyia 

del Ferrocarril Barcelona – Mataró. 

Més endavant es converteix en cap 

del servei sanitari de la Companyia 

de Ferrocarrils de Tarragona, 

Barcelona i França, tenint a càrrec 

seu disset metges per atendre els 

serveis mèdics de l’empresa.

La primavera de l’any 1885, el 

doctor Arró, complint les ordres 

de la direcció de la Companyia 

de Ferrocarril, publica un opuscle 

sobre els mètodes de prevenció 

del còlera que es lliura als empleats 

de la companyia.

Més informació:

www.galeriametges.com

Dr. Francesc Arró i Triay




