
abril 
maig  
juny

2021 cultural
agenda

Michelangelo Buonarroti 
L’esclatant lluminositat  
d’una obra que no deixava entreveure
Conferències de Montserrat Lamúa  
25 de maig i 22 de juny

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

http://seniors.comb.cat


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

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOMAbril

 6  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

Concert de piano 

A càrrec de Gennady Dyukenka.  
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 13  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Importància de Mozart en l’òpera (1a part)

A càrrec de Genís Tura, metge pediatre. 

 20  dimarts | 17.30 h | Cinema ONLINE

Pan, amor y fantasía (1953)

Projecció de la pel·lícula italiana dirigida per Luigi 
Comencini i interpretada per Vittorio De Sica, i Gina 
Lollobrigida. Duració: 92 minuts.

Coordinat per José Antonio Fons.

 21  dimecres | 18 h | Conferència ONLINE

Descobrint cinc jardins singulars de Catalunya

Conferència a càrrec de Miquel Vidal, doctor en 
arquitectura i màster en arquitectura de paisatges. 

 27  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

La verdadera historia (o no) de la nefrología

Conferència a càrrec de Luis Carreras, 
metge nefròleg. 

https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-la-verdadera-historia-o-no-de-la-nefrologia
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/concert-piano-agenda-cultural
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-importancia-de-mozart-en-lopera-1a-part
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/cinema-pan-amor-y-fantasia-
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-descobrint-cinc-jardins-singulars-de-catalunya


Conferència a càrrec de Manuel Sans, president de 
la Secció de Metges Sènior del CoMB.

Consciència i mort

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a0601f1e-dd3b-4cc9-837f-6699dd9c053e
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-gaudi-i-la-felicitat
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-la-santa-inquisicio-i-els-metges
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-michelangelo-buonarroti-lesclatant-lluminositat-duna-obra-que-no-deixava-entreveure-1a-part
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-conciencia-i-mort
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-gaudi-i-la-felicitat
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-la-santa-inquisicio-i-els-metges
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-michelangelo-buonarroti-lesclatant-lluminositat-duna-obra-que-no-deixava-entreveure-1a-part


 1  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

Concert del Dúo del Mar

A càrrec de Marta Robles, guitarra flamenca,  
i Ekaterina Zaytseva, guitarra clàssica.  
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 8  dimarts | 17.30 h | Cinema ONLINE

Aquella noche en Río (1941)

Projecció de la pel·lícula dels EUA dirigida  
per Irving Cummings i interpretada per Alice Faye,  
Don Ameche i Carmen Miranda. Duració: 91 minuts.

Coordinat per José Antonio Fons. 

Un imitador accepta la invitació de la dona d’un 
aristòcrata per a substituir-lo, a fi que els seus socis  
no s’adonin que està de viatge i que travessa 
dificultats financeres.

 9  dimecres | 18 h | Conferència ONLINE

Medicina i religió en les antigues cultures 

Conferència a càrrec de Santos Liñán,  
metge pediatre.

 15  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Meditació i vida després de la vida 

Conferència a càrrec de Josep Maria Clopés,  
mestre en meditació avançada i fundador 
d’Executive Meditation. 

 22  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Michelangelo Buonarroti: l’esclatant lluminositat 
d’una obra que no deixava entreveure (2a part)

Conferència a càrrec de Montserrat Lamúa, 
historiadora de l’art i presidenta de l’AFOPA.

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOMJuny

https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/concert-del-duo-del-mar
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/cinema-aquella-noche-en-rio
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-medicina-i-religio-en-les-antigues-cultures
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-meditacio-i-vida-despres-de-la-vida
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-michelangelo-buonarroti-lesclatant-lluminositat-duna-obra-que-no-deixava-entreveure-2a-part


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

Un matrimoni de metges català afusellat  
per la dictadura militar argentina
El matrimoni de metges barcelonins Josefa Badell Suriol (1920-1975) 
i Josep M. Pujadas Valls (1920-1975) es van llicenciar el 1945 i 1944, 
respectivament, i van crear un laboratori d’anàlisis clíniques a casa seva. 
El 1953 van decidir emigrar a l’Argentina descontents amb el règim 
franquista i decebuts amb l’exercici de la professió. Malauradament 
per decisió pròpia, cap dels dos va exercir mai més la medicina. Es 
van dedicar a la ramaderia. El matrimoni va tenir sis fills. El seu segon 
fill, Mariano Pujadas, guerriller montenero, fou assassinat amb dinou 
presos més el 22 d’agost de 1972, sota el govern militar del general 
Lanusse. El 14 d’agost de 1975 un comando paramilitar “Libertadores 
de América” germen de la Triple A va assaltar la seva granja, els van 
segrestar i portar a un descampat on van ser afusellats el matrimoni, el 
fill gran, la seva parella, i la filla petita. 

Família Pujadas Badell, 
per l’esquerra, els fills 
Josep Maria, María José, 
Maria Àngels, el matrimoni 
Maria Josefa i Josep Maria, 
Mariano, Ricard i Víctor. 
Córdoba (Argentina), 1970. 
[Família Pujadas Badell]

Més informació: www.galeriametges.cat

mailto:areaculltural%40comb.cat?subject=Agenda%20CoMB
http://cultura.comb.cat
http://www.galeriametges.cat
https://www.galeriametges.cat/index.php



