
Conferència  
a càrrec de  
Luis Carreras  
9 de novembre

Su majestad  
el Tango

octubre 
novembre 
desembre

2021 cultural

Les activitats de l’Agenda Cultural es realitzaran presencialment  
i online a través del programa ZOOM.

Informació i instruccions de connectivitat al web http://seniors.comb.cat

agenda

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

Francesc Piguillem i Verdacer
Aquest any es compleixen 250 anys del naixement de Francesc 
Piguillem (1771–1826), un gran metge d’aquest país, que té el mèrit 
d’haver introduït la vacuna de la verola a Catalunya. Era de Puigcerdà, 
on feia de metge de la vila. Tenia amistat amb un metge francès, 
François Colon, que havia escrit un llibre sobre la vacuna de la verola. 
Colon li envia limfa vacunal amb la qual Piguillem comença a vacunar, 
primer a Puigcerdà i després a les poblacions entre Puigcerdà i 
Barcelona, on pensa instal·lar-se. 

Piguillem desperta recels i enveges entre els companys metges 
perquè és nomenat catedràtic de medicina de l’Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona. Fa les pràctiques amb els alumnes en una sala 
de l’Hospital de la Santa Creu.

Va fer-se conegut pel llibre 
La Vacuna en España, o, 
Cartas familiares escritas a 
la señora **, de 1801, on va 
explicar la seva experiència 
en la vacunació de quatre 
nens, fills d’una senyora de 
Puigcerdà, a qui dedica el 
llibre.

Més informació:  

www.galeriametges.cat
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 13 d’octubre  Tavertet i Rupit

Farem una 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 mínim: 25 persones.  
Aquesta sortida està subjecta a l’evolució de la COVID-19.

 10 de novembre  Exposició Universal de 1888

Farem una visita guiada de dues hores 
començant per l’Arc de Triomf fins a la 
Ciutadella, on farem diverses parades:  
a l’entrada del parc, al Museu de Ciències 
Naturals, al Museu Martorell, davant del 
Zoo i davant del Parlament.

Preu: 8 €. Trobada: Arc de Triomf a les 
9.45 h. Grup mínim: 20 persones.

 1 de desembre  Exposició d’art romànic (MNAC)

Visita guiada a l’exposició d’art romànic, 
integrada per l’excepcional conjunt de 
pintures murals i un ric fons de pintura 
sobre taula, el més nombrós i antic 
d’Europa. Brilla per l’orfebreria, l’escultura 
en pedra i en fusta, on destaquen els 
davallaments i les majestats.

Preu: 6 €. Trobada: MNAC a les 9.45 h. 
Grup mínim: 15 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.



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 
PRESENCIALS amb 
aforament limitat i ONLINE Octubre

 5  dimarts | 18 h | Concert

Record i homenatge als companys morts  
per la Covid-19

Concert a càrrec de la Coral del CoMB i de l’Hospital 
de Sant Pau, dirigit per Jordi Craven i director 
adjunt Miquel Rovirosa.

 19  dimarts | 17 h | Cinema

La dolce vita (1960)

Projecció de la pel·lícula italiana. Dirigida per 
Federico Fellini i interpretada per Marcello 
Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne 
Furneaux, Alain Cuny, Nadia Gray, Annibale Ninchi  
i Magali Noël. Duració: 175 minuts.

Coordinat per José Antonio Fons.

 20  dimecres | 18 h | Conferència

La gran obra religiosa de Bach

Conferència a càrrec de Juan García-Alsina,  
metge rehabilitador.

L’obra de Bach reflecteix la visió transcendent  
d’un músic que expressa les seves inquietuds. 

 26  dimarts | 18 h | Teatre

Petició de mà

Representació de l’obra d’Anton Txèkhov, dramaturg 
i metge rus. Dirigit per Salvador Baena.

Una de les primeres comèdies de Txèkhov, escrita  
a Rússia l’any 1888.

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS amb 
aforament limitat i ONLINE Novembre

 2  dimarts | 18 h | Concert

Al voltant del filòsof Walter Benjamin

Concert a càrrec de Sofía Martínez, flauta,  
i Ekaterina Zaytseva, guitarra.  
Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans. 

 9  dimarts | 18 h | Conferència

Su majestad el Tango

Conferència a càrrec de Luis Carreras,  
metge nefròleg. 

 16  dimarts | 18.30 h | Conferència

La gestió de les finances personals  
a l’etapa sènior 

Conferència a càrrec de Ricard Montes,  
màster en mercats financers. 

 23  dimarts | 18 h | Conferència intercol·legial

Envellir de manera saludable

Conferència a càrrec de Miquel Vilardell,  
expresident del CoMB i catedràtic de l’UAB. Sessió 
Intercol·legial del Col·legi de Metges. 

 24  dimecres | 18 h | Conferència

Varietats de les llengües

Conferència a càrrec de Jordi Arruga,  
metge oftalmòleg. 

 30  dimarts | 18 h | Conferència

Me sigue doliendo pero ya no me importa

Conferència a càrrec d’Enrique Rubio,  
metge neurocirurgià. 

 7  dimarts | 18 h | Concert

Joves talents del piano català

Concert a càrrec de Candela Elía i Astrid González. 
Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC.  
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 14  dimarts | 18 h | Conferència intercol·legial

Poesia i periodisme, dues visions de la realitat

Conferència a càrrec de David Castillo, poeta, 
periodista i crític literari.  
Sessió Intercol·legial del Col·legi de Periodistes.

 15  dimecres | 18 h | Conferència

L’operació de cesària abans i ara

Conferència a càrrec de Xavier Iglesias,  
catedràtic de ginecologia de l’UB.

 21  dimarts | 17 h | Cinema

Valor de ley (1969)

Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida 
per Henry Hathaway i interpretada per John Wayne, 
Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy State, Jeff Corey, 
Robert Duvall, Dennis Hopper i Strother Martin. 
Duració: 122 minuts. 
Coordinat per José Antonio Fons.

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS amb 
aforament limitat i ONLINE Desembre

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

Del 16 al 30 de setembre
Ricard Camprodon.  
Rajoles romanes il·lustrades. 

De l’1 al 15 d’octubre 
Frederic Bartumeus. Pintures a l’oli. 

Del 16 al 31 d’octubre
Emili Vila. Pintures a l’oli. 

De l’1 al 30 de novembre. 
Michele le Pape. Pintures a l’oli. 

De l’1 al 15 de desembre 
Ramón Prats Coll. Pintures a l’oli. 

Del 16 al 31 de desembre 
Montserrat Playà. Pintures a l’oli. 

Les sessions seran PRESENCIALS amb aforament limitat i ONLINE a través de ZOOM.



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
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Frederic Bartumeus. Pintures a l’oli. 
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i online a través del programa ZOOM.
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Francesc Piguillem i Verdacer
Aquest any es compleixen 250 anys del naixement de Francesc 
Piguillem (1771–1826), un gran metge d’aquest país, que té el mèrit 
d’haver introduït la vacuna de la verola a Catalunya. Era de Puigcerdà, 
on feia de metge de la vila. Tenia amistat amb un metge francès, 
François Colon, que havia escrit un llibre sobre la vacuna de la verola. 
Colon li envia limfa vacunal amb la qual Piguillem comença a vacunar, 
primer a Puigcerdà i després a les poblacions entre Puigcerdà i 
Barcelona, on pensa instal·lar-se. 

Piguillem desperta recels i enveges entre els companys metges 
perquè és nomenat catedràtic de medicina de l’Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona. Fa les pràctiques amb els alumnes en una sala 
de l’Hospital de la Santa Creu.

Va fer-se conegut pel llibre 
La Vacuna en España, o, 
Cartas familiares escritas a 
la señora **, de 1801, on va 
explicar la seva experiència 
en la vacunació de quatre 
nens, fills d’una senyora de 
Puigcerdà, a qui dedica el 
llibre.

Més informació:  

www.galeriametges.cat
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 13 d’octubre  Tavertet i Rupit

Farem una 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 mínim: 25 persones.  
Aquesta sortida està subjecta a l’evolució de la COVID-19.

 10 de novembre  Exposició Universal de 1888

Farem una visita guiada de dues hores 
començant per l’Arc de Triomf fins a la 
Ciutadella, on farem diverses parades:  
a l’entrada del parc, al Museu de Ciències 
Naturals, al Museu Martorell, davant del 
Zoo i davant del Parlament.

Preu: 8 €. Trobada: Arc de Triomf a les 
9.45 h. Grup mínim: 20 persones.

 1 de desembre  Exposició d’art romànic (MNAC)

Visita guiada a l’exposició d’art romànic, 
integrada per l’excepcional conjunt de 
pintures murals i un ric fons de pintura 
sobre taula, el més nombrós i antic 
d’Europa. Brilla per l’orfebreria, l’escultura 
en pedra i en fusta, on destaquen els 
davallaments i les majestats.

Preu: 6 €. Trobada: MNAC a les 9.45 h. 
Grup mínim: 15 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.
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Naturals, al Museu Martorell, davant del 
Zoo i davant del Parlament.
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Visita guiada a l’exposició d’art romànic, 
integrada per l’excepcional conjunt de 
pintures murals i un ric fons de pintura 
sobre taula, el més nombrós i antic 
d’Europa. Brilla per l’orfebreria, l’escultura 
en pedra i en fusta, on destaquen els 
davallaments i les majestats.

Preu: 6 €. Trobada: MNAC a les 9.45 h. 
Grup mínim: 15 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.




