
Activitats organitzades per: Amb el suport de:

Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona 
Tel. 93 567 88 88 - areacultural@comb.cat  
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Conferència de  
Josep Maria Tarragona  

i Clarasó  
10 de novembre

Gaudí
i el cos  

humà

octubre 
novembre 
desembre

2020 cultural
agenda

Les Activitats de l’Agenda Cultural es realitzaran  
telemàticament ONLINE a través del programa ZOOM.

Tota la informació i instruccions de connectivitat al web  
http://seniors.comb.cat

Maria Montull Rosell
La primera odontòloga catalana 

i segona d’Espanya va ser la 

lleidatana Maria Montull Rosell 

(Cervera, 1897 - Lleida, 1980), 

procedent d’una coneguda nissaga 

de dentistes de Lleida. Es va 

llicenciar en la Facultat de Medicina 

de Barcelona i s’especialitza en 

Odontologia a Madrid el 1917. Aquest 

mateix any va muntar una consulta 

com a dentista a Lleida. 

El 1968 el Col·legi d’Odontòlegs 

de Lleida la va homenatjar per 

l’aniversari dels seus cinquanta anys 

en l’exercici de la professió. 

Germana, esposa i mare 

d’estomatòlegs i odontòlegs, la 

nissaga continua a Lleida amb els 

seus dos néts també odontòlegs. 

Maria va morir a Lleida, amb 

vuitanta-tres anys complerts,  

el 23 de març de 1980.

Més informació:  

www.galeriametges.cat



Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’ultima hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada  i les instruccions  
de connectivitat al web www.comb.cat

Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’ultima hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada  i les instruccions  
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Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOM

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOMNovembreOctubre

 6  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

Homenatge i record als companys morts  
pel coronavirus

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

 13  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Lideratge, talent i meditació: la tecnologia  
de transformació del segle xxi 

Conferència a càrrec de Josep Maria Clopés Alonso, 
diplomat en direcció i màrqueting, i fundador 
d’Executive Meditation.

 20  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

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 mi rincón. Arte y Literatura

A càrrec de Joan Rodenas, metge i escriptor.

 21  dimecres | 17.30 h | Cinema ONLINE

Volver a empezar (1982)

Projecció de la pel·lícula espanyola dirigida per  
José Luis Garci i interpretada per Antonio Ferrandis, 
Encarna Paso, José Bódalo, Agustín González, Marta 
Fernández-Muro i Pablo Hoyos. Duració: 93 minuts. 
Coordinat per José Antonio Fons. 

 27  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Els sants patrons de les professions sanitàries 

Conferència a càrrec de Miquel Bruguera, president 
del CoMB (1994-2010) i coordinador de la Galeria de 
Metges Catalans.

 3  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Les òperes de Gaetano Donizetti (1a part)

Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg. 

 10  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Gaudí i el cos humà 

Conferència a càrrec de Josep Maria Tarragona i 
Clarasó, escriptor, historiador i enginyer industrial.

 17  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

Concert de guitarra 

A càrrec de Manuel Puig, format a l’ESMUC. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans. 

 18  dimecres | 18 h | Conferència ONLINE

La representació artística de la infància  
en la França del segle xix 

Conferència a càrrec de Joaquín Callabed, metge i 
escriptor.

 24  dimarts | 17.30 h | Cinema ONLINE

Siete días de mayo (1964)

Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida 
per John Frankenheimer i interpretada per Kirk 
Douglas, Ava Gardner, Burt Lancaster, Fredric March, 
Edmond O’Brien, Martin Balsam, George Macready, 
John Houseman i Hugh Marlowe. Duració: 120 min. 
Coordinat per José Antonio Fons.



L’art de la pintura ha variat al llarg del temps i en aquest curs volem que 
viatgis per la història a través dels diferents gèneres. Tractarem les claus 
per analitzar un quadre considerant la història, i poder captar millor els 
seus gèneres: bodegons, paisatges, retrats…

Places limitades. Preu: 45 € Calendari: d’octubre a maig. 10 sessions,  
un dijous al mes de 17 a 18.15 h.

Més informació: www.ifmil.com. Ref. història pintura

Taller d’història de la pintura

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,  
de 16.30 a 18 h.

Més informació 
www.ifmil.com  
Ref. tallers literaris

 1  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

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

 9  dimecres | 18 h | Conferència i concert ONLINE

Les òperes de Gaetano Donizetti (2a part)

Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg.

 15  dimarts | 18 h | Conferència Intercol·legial ONLINE

Puc escriure les coses que em passen?

Conferència a càrrec de Julià Guillamon, periodista, 
escriptor i col·laborador literari de La Vanguardia. 
Presentat per Montserrat Rius, presidenta de la 
Secció de Periodistes Sèniors.

A continuació es farà entrega dels premis del 
Concurs de Narrativa Breu Intercol·legial.

Concurs de  
Narrativa Breu 
Intercol·legial
Els originals presentats hauran 
de ser inèdits, escrits en català o 
castellà amb una extensió entre 
tres i cinc pàgines. S’atorgaran 
tres premis consistents en lots 
d’obsequis dels diferents Col·legis.

La presentació dels originals serà 
durant el mes d’octubre de 2020. 
Els premis s’entregaran a mitjans 
de desembre.

Consulta les bases completes del 
concurs a http://seniors.comb.cat

Tallers Sèniors

Taller literari

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOMDesembre

ON
LINE


