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Conferència de  
Jaume Canet i Enric Càceres.  
8 d’octubre

Caminant  
per començar  
la jubilació





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

 5  dimarts | 18 h | Conferència

La música, els músics i el pàncrees

Conferència a càrrec de Salvador Navarro,  
metge digestòleg.

 12  dimarts | 17.30 h | Cinema

El hombre que sabía demasiado (1956)

Projecció de la pel·lícula nord-americana, dirigida 
per Alfred Hitchcock i interpretada per James 
Stewart i Doris Day. Duració: 120 min.  
Coordinat per José Antonio Fons.

 19  dimarts | 18 h | Conferència

L’escultura

Conferència a càrrec d’Enric Ripoll, metge ginecòleg 
i escultor. Al final se sortejaran dues escultures seves 
entre els assistents. 

 20  dimecres | 18 h | Conferència 

L’evolució del coneixement humà 

Conferència a càrrec d’Albert Lorda, metge i 
president de la Secció de Metges Jubilats de Lleida. 

 26  dimarts | 18 h | Conferència 

Nous perfils en el trastorn del joc a Espanya

Conferència a càrrec de Susana Jiménez, psicòloga.





Premis Sanitat Osona. Divendres 27 de setembre
Caminada del Dia Mundial del Cor. Diumenge 29 de setembre

Caminada entre Vic i Malla 
pel Dia Mundial del Cor per 
tal d’encoratjar la preven-
ció 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

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

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.

Marta Garcia Hanrath

Maribel OliverasPilar Marsà

Jordi de Torres

Gloria Roura

Conchita Roura



 9 d’octubre   Santuari del Miracle i degustació de formatges

Visita guiada de l’església gran, el retaule barroc, 
la capella lateral, el retaule renaixentista, el 
claustre, el monestir benedictí i l’exterior del 
santuari. Tot seguit, visita a la formatgeria on es 
podrà degustar fins a cinc varietats de 
formatges. Dinar de germanor i, en acabar, visita 
a l’Espai Barroc.

Preu: 40 € (inclou dinar). Trobada: plaça 
Francesc Macià de Barcelona (davant del Cafè 
Sandor) a les 9 h. Grup màxim: 60 persones.

 13 de novembre  Refugi antiaeri de Gràcia

Baixada a dotze metres de profunditat per 
visitar el refugi antiaeri de la plaça del Diamant. 
És un dels més de mil refugis que es varen 
construir a Barcelona durant la Guerra Civil amb 
la finalitat de protegir la població dels atacs 
aeris.

Preu: 5 €. Trobada: plaça del Diamant de 
Barcelona a les 9.45 h. Grup màxim: 20 persones.

 11 de desembre  TV3 i Catalunya Ràdio

Visita a les instal·lacions de Televisió de 
Catalunya (estudis, redaccions i espais tècnics) 
així com de Catalunya Ràdio (estudis, redaccions 
d’informatius i programes del grup d’emissores). 
Els trasllats d’anada i tornada es realitzaran en 
TRAM (30 minuts aprox.).

Preu: 5 € (inclou transport públic). Trobada: 
parada del TRAM de Francesc Macià de 
Barcelona a les 8.45 h. Grup màxim: 25 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

 4 d’octubre  Londres, ciutat multicultural i cosmopolita

Durada: 5 dies / 4 nits.  
Preu: 1.880 €

Anirem a la capital d’Anglaterra en 
vol directe. Visitarem tots els atractius 
que ofereix una de les ciutats més 
interessants i dinàmiques del món: el 
castell de Windsor, la Torre de Londres 
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”.

Dra. Josepa Bastard Martí
La incorporació de metgesses a la Galeria de 
Metges Catalans no resulta fàcil i sovint és una 
àrdua tasca escriure la seva història. Tothom 
coneix les tres pioneres de la Medicina: Dolors 
Aleu, Martina Castells i Elena Maseras, les tres 
llicenciades a les acaballes del segle xix perquè, 
després, cal esperar al segle xx per trobar altres 
dones titulades en Medicina. Elles també són 

conegudes, són Montserrat Bové, Trinitat Sais i Miracle Andreu, les tres 
llicenciades el 1903. Totes, i fins a una trentena, són metgesses que formen 
part de la Galeria. Algunes gairebé són desconegudes. És el cas de la doctora 
Josepa Bastard Martí, llevadora llicenciada en Medicina el 1930. Metgessa 
pediatra a més d’obstetra i ginecòloga durant la República fins al final de la 
Guerra Civil, Josepa Bastard Martí emprèn l’exili a França on és metgessa de 
guerrillers fins que la 2a Guerra Mundial la duu a Veneçuela i mai més torna a 
exercir professionalment, truncant una prometedora carrera.

www.galeriametges.cat



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

Més informació sobre els tallers  
www.ifmil.com  
Ref. tallers literaris

Taller literari
Dirigit a tots els col·legiats sèniors 
que estiguin interessats a treballar de 
forma conjunta escriptura i lectura.

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. Els aspectes 
de la narrativa es treballaran escrivint 
els seus propis textos. Al final del curs 
es publicarà una antologia amb els 
relats dels participants.

Tallers Sèniors

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


