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Gener A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

 14  dimarts | 18 h | Conferència

Antonius Musa. El metge que va guarir 
l’emperador August a Tarragona 

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

 15  dimecres | 17.30 h | Cinema

El honrado gremio del robo (1963)

Projecció de la pel·lícula del Regne Unit, dirigida per 
Cliff Owen i interpretada per Peter Sellers, Lionel 
Jeffries, Bernard Cribbins, Davy Kaye i Nanette 
Newman. Duració: 94 min. Coordinat per José 
Antonio Fons.

 21  dimarts | 18 h | Concert

Clara i Pauline: una vetllada a l’entorn poètic i 
musical de Clara Schumann i Pauline Viardot

A càrrec de Marta Bonet, soprano, i Imma Trepat, 
piano. Organitzat per Rafael Salinas professor de 
l’ESMUC. Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 28  dimarts | 18 h | Conferència

Leonardo da Vinci: la fortuna de ser bastard  
a Florència 

Conferència a càrrec de Muntsa Lamúa, historiadora 
de l’art i presidenta de l’Agrupació d’Aules de 
Formació Permanent per a la gent gran de 
Catalunya, Universitat Ramon Llull. 

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

narrativa breu, pintura/dibuix, fotografia i cinema.

Participa en la Jornada cultural que se celebrarà a 
Lleida durant el mes de maig.

Concursos Artístics per a Metges



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 gratuïtaFebrer

 4  dimarts | 18 h | Conferència

Les òperes de Gaetano Donizetti (1a part)

Una de les grans figures de la història de l’òpera. 
Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg. 

 11  dimarts | 18 h | Conferència

Llengües del món 

Conferència a càrrec de Jordi Arruga,  
metge oftalmòleg. 

 18  dimarts | 18 h | Concert

Ballet clàssic i guitarra

A càrrec de Cristina Barnes, ballarina i Ekaterina 
Zàytseva, guitarra. Organitzat per Rafael Salinas 
professor de l’ESMUC. Coordinat per Jaume Torner i 
Manuel Sans.

 19  dimecres | 18 h | Conferència

La medicina i la música. Malalties dels grans 
compositors 

Conferència a càrrec de Carles Paytubi, metge 
internista. 

 25  dimarts | 18 h | Cinema

El cinema i els trens 

Sessió audiovisual. Maquinista i narrador, Albert 
Beorlegui, comentarista cinematogràfic. Interpretat 
per Buster Keaton, Peter O’Toole, Burt Lancaster, 
Marlene Dietrich, Robert Redford, Katherine 
Hepbbrun, Cary Grant, James Stewart, Meryl Streep 
i Ethan Hawke. Duració: 75 min. Coordinat per José 
Antonio Fons. 



Març A la sala d’actes del CoMB  
Entrada gratuïta

 3  dimarts | 18 h | Conferència

Les òperes de Gaetano Donizetti (2a part)

Una de les grans figures de la història de l’òpera. 
Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg. 

 10  dimarts | 18 h | Concert

Concert de jazz 

A càrrec de l’Ashland University Jazz Orchestra, 
Ohio, EUA. Coordinat per Jaume Torner i Manuel 
Sans.

 17  dimarts | 18 h | Conferència

Mozart. La importància de l’evolució de l’òpera

Conferència a càrrec de Genís Tura, metge pediatre.

 18  dimecres | 18 h | Conferència

Recordando a Azorín y a sus maestros 

Conferència a càrrec d’Anastasio Montesinos,  
metge uròleg.

 24  dimarts | 18 h | Teatre

Petició de mà 

Representació teatral de l’obra d’Anton Txékhov, 
dirigida per Alfred Sala. 

 31  dimarts | 18 h | Conferència

La revista satírica a Catalunya i els metges 

Conferència a càrrec de Josep Maria Cadena, 
periodista i crític d’art i fundador del diari Avui.

A continuació, presentació del llibre:  
Solo en su rincón. Arte y literatura, a càrrec de  
Joan Rodenas, metge digestòleg i escriptor.

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat



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

Cinefòrum a Terrassa
Divendres, 17 de gener a les 20 h a l’auditori 
de Terrassa BBVA (Rambla d’Ègara, 350).

El doctor, projecció de la pel·lícula nord-
americana dirigida per Randa Haines i interpretada 
per William Hurt i Elizabeth Perkins. Comentaris i 
col·loqui posterior. 

Obert a tothom, prèvia inscripció.  
Per a més informació podeu adreçar-vos al telèfon 
935 678 888 (ext. 1803), o per correu electrònic a 
participacio@comb.cat.

Vigília de Sant Lluc a Manresa 
Divendres, 28 de febrer. Celebració de la professió.  
Lliurament de premis i guardons de reconeixement.

Conferència: Barça Innovation Hub, un gran laboratori 
esportiu pel futur de l’esport, a càrrec del Dr. Gil Rodas, 
responsable de l’àrea mèdica del Barça Innovation Hub, 
cap de la Unitat de Medicina de l’Esport de l’Hospital 
Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona, i professor 
associat de la Universitat de Barcelona.

Obert a tothom, prèvia inscripció. Per a més informació podeu 
adreçar-vos al telèfon 935 678 888 (ext. 1803), o per correu electrònic 
a participacio@comb.cat. 

De l’1 al 15 de gener
Pilar Segura. Pintures a l’oli

Del 15 al 29 de febrer
Atelier de Sant Gervasi 
Col·lectiva

De l’1 al 15 de març
Santos Liñán  
Aquarel·la i pastel

Del 16 al 30 de març
Emili Vila Riera  
Pintures a l’oli

Atelier de Sant GervasiPilar Segura

Emili Vila RieraSantos Liñán



 22 de gener  Fundació Joan Miró. Exposició Art sonor?

Visita guiada a l’exposició. Algunes de les 
obres que veurem són la primera escultura 
(sonora) de John Baldessari, els treballs 
plàstics de John Cage o la peça sonora de 
Louise Lawler. L’exposició aborda la 
presència sonora en l’art i explica com la 
incorporació del so permet que l’objecte 
artístic es faci present d’una manera 
radicalment diferent i augmentada. 

Preu: 10 € (no inclou transport, pel funicular serveix el bitllet d’una zona). 
Trobada: Teatre Molino (plaça de la Bella Dorita de Barcelona) a les 10.15 h 
per agafar el funicular. Grup mínim: 20 persones. 

 26 de febrer  Monestir de Pedralbes

La visita guiada al monestir ofereix 
l’oportunitat de contemplar l’arquitectura i 
les obres d’art que formen part del seu ric 
patrimoni i de comprendre com era la vida 
en clausura en un monestir medieval.

Preu: 7 €. Trobada: Monestir de Pedralbes 
a les 10.20 h. Grup màxim: 20 persones.

 25 de març  Visita a Tavertet i Rupit

Visita guiada pel centre històric de Tavertet, 
el qual ha estat declarat bé d’interès 
cultural. Tot seguit, visitarem el poble 
medieval de Rupit. Dinarem i, per acabar, si 
el temps ens ho permet, gaudirem de les 
espectaculars vistes del Santuari del Far.

Preu: 40 € (inclou autocar i dinar). Trobada: plaça Francesc Macià (davant 
del Cafè Sandor) a les 8.30 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 Organitzades per la Secció de Metges Sèniors.  

Obertes a tota la col·legiació.

Anul·lat

mailto:congres%40comb.cat?subject=


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

Els preus i els itineraris poden veure’s modificats. 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

 14 març  Albirament d’aurores boreals a Rovaniemi

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: pendent

Volarem a Hèlsinki on visitarem els punts més 
importants de la ciutat. D’allà anirem en avió 
fins a Rovaniemi, on sortirem de safari per 
veure els rens i els huskies, pescar en un llac 
gelat, construir un iglú i gaudir d’una típica 
sauna. Totes les nits sortirem per a veure les 
espectaculars llums multicolors que il·luminen 
les llargues nits de l’Àrtic, les aurores boreals.

 15 d’abril  Astúries, experimenta amb els sentits

Durada: 5 dies / 4 nits. Preu: 1.180 €

Viatge en avió fins a Oviedo i tot seguit en 
autocar a Gijón. Veurem el nucli històric, la 
casa natal de Jovellanos, la Torre del Rellotge 
i els Palaus de Valdés i Revillagigedo. Anirem 
a Luanco, Cudillero i Cangas de Onís, on 
tindrem ocasió de tastar una favada asturiana i 
degustar sidra. També visitarem l’espai natural 
del Parc Nacional dels Pics d’Europa. Acabarem 
el viatge visitant la ciutat d’Oviedo. 

 9 de maig  Creuer Illes Gregues i Turquia

Durada: 8 dies / 7 nits. Preu: 2.100 €

Anirem en avió fins a Istambul, on visitarem 
l’Església de Santa Sofia, el Palau de Topkapi 
i la Mesquita Blava, i ens endinsarem en el 
mercat de les espècies. D’allà començarà un 
creuer, durant el qual visitarem l’estructura de 
Troia a Çanakkale, els monestirs a Meteora i les 
illes de Creta, Santorí i Míkonos. Acabarem el 
creuer a Atenes visitant l’Acròpolis i el Partenó. 

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


La Junta de Govern del CoMB ha 
decidit dedicar l’any 2020 al doctor 
Antoni Trias i Pujol, un dels metges 
que va tenir una activitat més notable 
en la medicina catalana dels anys de 
la República. 

Germà petit del doctor Joaquim Trias 
i Pujol, segueix les seves passes en 
l’elecció professional: ser cirurgià, i 
també en la seva vocació docent,  
ser catedràtic. 

Des de la seva càtedra a 
Barcelona, Antoni Trias té un 
paper molt actiu en la creació 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, de la que n’és 
el degà de la Facultat de 
Medicina.

Des del Servei de Cirurgia 
que dirigeix a l’Hospital 
Clínic, Antoni Trias és el 
responsable de la introducció 
de les diferents especialitats 
quirúrgiques a l’Hospital alhora que és 
creador de l’Escola d’Infermeres de la 
Generalitat. 

Més informació:
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

2020Any 
Dr. Antoni Trias i Pujol




