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Conferència de  
Ramon Bramona. 
18 de gener

Expedició  
catalana  
a l’Ama Dablam 

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

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



Gener
 11  dimarts | 18 h | Concert 

J. M. Gomis i el seu temps. Música per a veu
i piano de començaments del segle xix

Concert a càrrec d’Aurora Peña, soprano, i José 
Songel, piano. Organitzat per Rafael Salinas, 
professor de l’ESMUC. Coordinat per Jaume Torner 
i Manuel Sans.

 18  dimarts | 18 h | Conferència 

Expedició catalana a l’Ama Dablam 
Himàlaia del Nepal (6.856 m)

Conferència a càrrec de Ramon 
Bramona, empresari i muntanyenc.

19  dimecres | 18 h | Conferència
La consciència
A càrrec de Manuel Sans, president de la Secció 
Sènior del Col·legi de Metges.

 25  dimarts | 18.45 h | Conferència

Presentació del llibre “La plaga blanca”

Conferència a càrrec d’Ada Klein Fortuny, metgessa 
i escriptora. Conduit per Pere-Joan Cardona. En el 
col·loqui intervindran Màrius Serra i Quim Monzó.

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 ONLINE a través de ZOOM.  
Es restabliran les sessions presencials segons l’evolució de la pandèmia.

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOM



Febrer
 1  dimarts | 18 h | Concert

Cantata simfònica in memoriam  
d’Antonio Machado i Leonor Izquierdo 

Compositor i conductor de l’acte, Jaume Aguilar, 
metge psiquiatre.

 8  dimarts | 18 h | Conferència

Benestar i protecció dels metges 
i els seus familiars 

Conferència a càrrec de Toni Calvo, director 
del Programa de Protecció Social del CoMB  
i psicòleg.

 15  dimarts | 18 h | Conferència

Les pel·lícules que feien per als nostres avis

Conferència a càrrec d’Albert Beorlegui, 
advocat i comentarista cinematogràfic. 

 16  dimecres | 18 h | Concert 

Monnie and the awesome boys 

A càrrec del grup musical format per Llorenç Roca, 
bateria, Marcel Janer, piano i Monica Sans, veu. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans. 

 22  dimarts | 17 h | Cinema 

Un, dos, tres (1961)

Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida 
per Billy Wilder i interpretada per James Cagney, 
Pamela Tiffin, Horst Buchholz i Arlene Francis. 
Duració: 108 minuts. 
Coordinat per José Antonio Fons.

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOM



Totes les sessions seran 
PRESENCIALS i ONLINE
a través de ZOOM 

"Colores" Tonalitats sonares creades 

per a la guitarra c/assica i el ba/1
A carrec de Carolina Morgado, ball, i Ekaterina 

Záytseva, guitarra. Organitzat per Rafael Salinas, 

professor de l'ESMUC. Coordinat per Jaume Torner ¡
Manuel Sans. 

: im r 1 h I Conferencia

Les arrels de l'art: les avantguardes 

Conferencia a carrec de Juan Rodenas,

metge i historiador.
A continuació: Presentació del llibre:COV/D-19. 2 años 

de pandemia en Fb a carrec de l'autor Juan Rodenas. La 
presentació sera a carrec de lmma Domenech, editora; 
Fina Bueno i Maria Jesús Felix, del taller literari del CoMB. 

JFI dimarts 117 h I Cinema

Ultimátum a la tierra (1951) 

Projecció de la pel-lícula nord-americana dirigida 

per Robert Wise i interpretada per Michael Rennie,
 

Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, 
Frances Bavier i Lock Martín. Duració: 89 minuts.

• Coordinat per José Antonio Fons.

ffl dimecres 118 h I Conferencia

El cerebro de San Juan de la Cruz
·,· Conferencia a carrec d'Enrique Rubio,

 

metge neurocirurgià.

La historia de la Medicina a Catalunya 

en 40 minuts 

Conferencia a carrec de Miquel Bruguera,

metge hepatoleg i expresident del CoMB.

m dimarts 118 h I Conferencia

'i Com pot ajudar la terapia musical 

\ fi_ . f a la nostra salut 

� / _ Conferencia a carrec de Pere Berbel,

/ - metge anestesioleg reanimador.



 26 de gener  Exposició Gaudí - MNAC

Visita guiada per l’exposició que s’allunya dels 
tòpics i recorre en la seva totalitat la trajectòria 
de l’arquitecte.

Preu: 16 €. Grup màxim: 15 persones. 
Trobada: al MNAC a les 11.45 h.  

 23 de febrer  Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat

Visitarem àrees on no hi té accés el públic en 
general. Ens faran una breu presentació dels 
aspectes clau de l’aeroport, visitarem el Centre de 
Gestió Aeroportuària i farem un recorregut guiat pel 
Sistema Automatitzat de Tractament d’Equipatges.

Preu: gratuït (no inclou trasllat). Grup màxim: 18 
persones. Trobada: parada de l’Aerobús a plaça 
Catalunya (davant El Corte Inglés) a les 9 h o bé al 
Punt d’Informació AENA a l’interior de la Terminal 1 
a les 9.45 h.

 23 de març  Tavertet i Rupit

Visita guiada pel centre històric de Tavertet, 
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). Grup mínim: 25 
persones. Trobada: pl. Francesc Macià (davant del 
Cafè Sandor) 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

Visites i excursions 
d’un dia Organitzat per la Secció de Metges Sèniors.

Obert a tota la col·legiació.

Totes les visites i excursions poden ser cancel·lades o modificades degut a l’evolució 
de la pandèmia de la COVID-19



2022Any 
Dr. Josep Laporte i Salas

La Junta de Govern del CoMB 
ha acordat dedicar l’any 2022 al 
Dr. Josep Laporte i Salas (1922 - 
2005). El 2022 és el centenari del 
seu naixement i el CoMB aprofita 
l’avinentesa per homenatjar aquest 
metge i polític. Així, tindrem 
l’oportunitat de repassar la seva 
obra i valorar la seva importància. 
L’exconseller de Sanitat i exalcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, serà el 
comissionat dels actes. 

Josep Laporte ha estat un home 
d’una influència decisiva en 
l’ordenació sanitària del nostre 
país i també al nostre sistema 
universitari.

Fou catedràtic de farmacologia 
de la Universitat Autónoma de 
Barcelona. Experimenta un canvi 
professional de notable pes 
quan, el llavors president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol, li encarrega la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social 
l’any 1980, que manté fins 
l’any 1988, on duu a terme una 
reforma sanitària que suposa 
la construcció de nombrosos 
centres d’assistència primària, 
el pla comarcal d’hospitals i la 
primera campanya antitabac. 
Com que la seva gestió és 
excel·lent, de 1988 a 1992 és 
nomenat conseller d’ensenyament, 
i es creen les universitats de 
Girona, Lleida i Reus-Tarragona. 



El seu darrer càrrec públic és 
el de primer comissionat per a 
les universitats i recerca, que 
afronta una nova configuració 
territorial d’universitats. Crea la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC).

La carrera de Josep Laporte és 
extraordinària, va tenir moltes 
responsabilitats i en totes ho va 
fer de forma excepcional. Mor als 
82 anys poc abans de presentar un 
informe sobre el canvi climàtic a 
Catalunya, editat per l’IEC, al Palau 
de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:  
www.galeriametges.cat

Taula d’un acte a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. D’esquerra a dreta, 
els doctors Joaquim Ramis, Oriol Casassas, Josep Laporte, Aina Moll, i Joan Ainaud. 
Barcelona, 1983.

El doctor Laporte, rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb el president  
Josep Tarradellas, 1976.



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

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

Montserrat Playà  
De l’1 al 15 de gener  
Pintures a l’oli 

Montserrat Viaplana 
Del 17 de gener  
al 15 de febrer 
Pintures a l’oli

Hèctor Garayar Jauregui 
De l’1 al 15 de març 
Pintura acrílica mixta

Acadèmia Atelier  
Sant Gervasi 
Pintura a l’oli i acrílica 
mixta 
Del 16 al 31 de març

20
22

Es premiaran cinc camps artístics  
i culturals: poesia, narrativa breu,  
pintura/dibuix, fotografia i cinema.

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

Concursos 
Artístics  
per a Metges

Com participar:  
http://concursosartistics.comb.cat




