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La medicina
i la pintura
Conferència a càrrec
de Carles Paytubí
3 de maig

Les activitats de l’Agenda Cultural es realitzaran presencialment a la sala
d’actes i online a través del programa ZOOM.
Informació i instruccions de connectivitat al web http://agenda.comb.cat

T’agrada cantar?
Vine a cantar a la Coral del CoMB i
de l’Hospital de Sant Pau.
Des de la coral estem cercant noves
veus que s’uneixin al grup. Ens
manquen principalment baixos,
tenors i contralts, i us proposem
que vingueu a cantar amb nosaltres
per gaudir de la bona música i de
companyia. No cal saber solfeig,
només tenir ganes de cantar i
passar una estona agradable.
Apunta’t i no perdis l’oportunitat de
cantar a la Coral del CoMB.
Envia’ns un correu a
coral@santpau.cat

Porta’ns el teu llibre
Si ets un metge apassionat per les
lletres i has escrit un llibre, ja sigui
una novel·la, narracions curtes,
poesia, assajos, biografies… porta’ns
el teu llibre i li donarem difusió.

Com cada any, es presentaran
els llibres publicats per metges
del Col·legi i coincidint amb la
diada de Sant Jordi, celebrarem el
Nostre dia del llibre el 26 d’abril.
Al web del CoMB, Metges
i Literatura recull de forma
permanent totes aquelles
publicacions realitzades per
metges (llibres editats durant
2021 i 2022). Queden exclosos els
llibres de medicina científica.
Si vols conèixer els llibres
publicats pels teus companys,
visita el web:
https://www.comb.cat/ca/serveis/
oci/metges-literatura
areacultural@comb.cat

Abril

Totes les sessions seran
PRESENCIALS i ONLINE
a través de ZOOM

5 dimarts | 18 h | Concert de guitarra
Concert a càrrec d’Ekaterina Zaytseva, guitarra.
Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC.
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

19 dimarts | 18 h | Conferència
L’obra de Chopin. 1a part
Conferència a càrrec de Roger Alier,
professor i musicòleg.

20 dimecres | 18 h | Concert
Concert de Primavera
Concert a càrrec de la Coral del CoMB i de
l’Hospital de Sant Pau. Director: Jordi Craven.

26 dimarts | 18 h | Conferència
El nostre dia del llibre
Celebrarem el Dia del llibre amb la presentació
de llibres no mèdics escrits per metges.
Presentació a càrrec de Juan Rodenas, metge.

Apunta’t a la Cursa atlètica
el 30 d’abril a Sant Cugat:
8 km per als adults i 1 km
per als infants.
Data límit inscripció:
25 d’abril.
Per a més informació:
http://medijocs.comb.cat

Maig

Totes les sessions seran
PRESENCIALS i ONLINE
a través de ZOOM

3 dimarts | 18 h | Conferència
La medicina i la pintura
Conferència a càrrec de Carles Paytubí,
metge internista.

10 dimarts | 18 h | Conferència
De París a Niza, un paseo por el arte
Conferència a càrrec de Joaquín Callabed,
metge pediatre.

11 dimecres | 18 h | Conferència
L’obra de Chopin. 2a part
Conferència a càrrec de Roger Alier,
professor i musicòleg.

17 dimarts | 18 h | Conferència
La universitat de Barcelona. Els tresors ocults
Conferència a càrrec de José Mateo, llicenciat
en medicina i cirurgia.

24 dimarts | 17 h | Cinema
La Casita Blanca. La ciudad oculta (2002)
Projecció del documental sobre la Barcelona
de la postguerra dirigit per Carlos Balagué. Duració:
82 minuts. Coordinat per José Antonio Fons.

31 dimarts | 18 h | Conferència
Biologia molecular. La càbala
Conferència a càrrec de Francisco Marchetti
Miguelangel, metge cirurgià.

Juny

Totes les sessions seran
PRESENCIALS i ONLINE
a través de ZOOM

7 dimarts | 18 h | Concert de pianos
Concert a càrrec de Rafael Salinas, piano
i Carlos Gosálbez, piano.
Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC.
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

14 dimarts | 18 h | Conferència
Mozart, íntim pels amics
Conferència a càrrec de Genís Tura, metge pediatre.

21 dimarts | 17 h | Cinema
Cabaret (1972)
Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida per
Bob Fosse i interpretada per Liza Minnelli, Michael
York i Joel Grey. Duració: 123 minuts.
Coordinat per José Antonio Fons.

Exposicions
Montserrat
Playà
Pintures a l’oli.
Del 15 al 30
d’abril

Concursos
artístics
De l’1 al 31
de maig

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

Emili Vila
Pintures a l’oli.
De l’1 al 15
de juny

Laura Cid
Mixte.
Del 17 al 30
de juny

Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada i les instruccions
de connectivitat al web http://agenda.comb.cat
Les sessions seran PRESENCIALS a la sala d’actes del CoMB
i ONLINE a través de ZOOM.

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

La Secció de Metges Sèniors amb la col·laboració de Mediviatges
està organitzant un viatge a Còrdova, ciutat amb quatre
denominacions de Patrimoni de la Humanitat: MezquitaCatedral, Festa dels Patis cordovesos, l’Alcàsser dels Reis
Cristians i la ciutat califal de Medina Azahara.
La sortida serà durant el mes de maig, coincidint amb la Festa
dels Patis, i tindrà una durada de 5 dies on visitarem amb guia
les principals atraccions de la ciutat.

Per a més informació i reserves sobre aquest viatge o 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
Tots els viatges poden ser cancel·lats o modificats degut a l’evolució
de la pandèmia de la COVID-19

Visites i excursions
d’un dia

Organitzades per la Secció de Metges Sèniors.
Obertes a tota la col·legiació.

20 d’abril Visita guiada al parc del Tibidabo
Farem una visita guiada pels espais més
reconeguts del parc, com ara l’Estació del
Funicular, la Torre de les Aigües, i també
algunes de les atraccions més emblemàtiques,
com la Talaia, l’Avió o el Museu dels Autòmats.
Preu: 15 ¤ per persona (inclou anada i tornada
amb Tibibús T2C, la Cuca de Llum i cafè).
Grup màxim: 15 persones. Trobada:
Pl. Kennedy (parada bus T2C) a les 10.30 h.

25 de maig Jornada cultural a Lleida
Visitarem l’església de Sant Llorenç, on
gaudirem d’un concert d’orgue a càrrec del
Dr. J. Daniel Lacasta. Lliurament de premis dels
Concursos Artístics al Rectorat. Viatge amb
Bus Turístic i dinar.
Preu: 45 ¤ Grup màxim: 50 persones.
Trobada: plaça de Francesc Macià a les 8.30 h

8 de juny Visita al Delta de l’Ebre
Passejarem amb barca fins a les muscleres,
on farem una degustació de musclos i ostres.
Dinarem un bon arròs.
En acabar, farem una visita guiada a
MónNatura Delta on veurem les salines i
observarem les aus.
Preu: 67 € o 73 €. Grup màxim: 50 persones.
Trobada: plaça de Francesc Macià a les 8.30
h
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
Totes les visites i excursions poden ser cancel·lades o modificades degut a l’evolució
de la pandèmia de la COVID-19

Encarnació Tuca Nasarre
El trimestre passat es van celebrar
dues efemèrides anuals dedicades
a les dones. La primera i no tan
coneguda, l’11 de febrer, el Dia
Internacional de la Dona i la Nena
en la Ciència, i el 8 de març, el Dia
Internacional de la Dona. Des de la
Galeria hem volgut apuntar-nos a
aquestes commemoracions parlant
sobre l’última metgessa que hem
publicat al web.
La doctora Encarnació Tuca
Nasarre és una de les primeres
metgesses que es forma i llicencia
a la nova Facultat de Medicina de
Retrat de la fitxa col·legial del Col·legi de
la Universitat de Barcelona, en el
Metges de Barcelona, ca. 1927. [Arxiu històric del Col·legi de Metges de Barcelona]
recentment inaugurat Hospital Clínic
al carrer Casanova de Barcelona
(1906). Encarnació Tuca acaba els estudis el 1914 i s’especialitza en
obstetrícia, ginecologia i també pediatria. Munta una consulta privada
al número 561 de la Gran Via de les Corts Catalanes, però també aprova
les oposicions al Cos Mèdic Municipal i exerceix durant molts anys com
a metgessa pediatra numerària de la Casa Municipal de Maternologia, on
arriba a ser cap de la secció de Puericultura. Treballa
tot la seva vida fins a la jubilació el 1962. No té una
vida acadèmica, però com es pot veure a la secció
Hemeroteca de la Galeria és una doctora reconeguda
i premiada en diverses ocasions.
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

