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27 de setembre

Concert Tuna 
Universitària 
de Barcelona 

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



2n Concurs Pintura 
Intercol·legial

Dirigit als aficionats i 
amants de la pintura. 

La temàtica dels quadres 
és lliure. 

Cicle de conferències 
i taula rodona del Programa 
de Protecció Social
Dijous, 13 d’octubre a les 17.30 h

La bretxa digital en la gent gran. 
Una experiència d’èxit: tablet 
Bleta

Dimecres, 9 de novembre a les 18 h 

Mirades davant la mort. Diferents 
enfocs

Dijous, 19 de gener 2023

Ser metge amb fills adolescents. 
Xarxes socials i pandèmia

Sala d’Actes del CoMB.

Més informació:Més informació:

CINEFÒRUM a Terrassa
Divendres, 7 d’octubre a les 20 h a 
l’auditori de Terrassa BBVA (Rambla 
d’Ègara, 350).

Las confesiones del Dr. Sachs (1999), 
projecció de la pel·lícula francesa dirigida 
per Michael Deville. Comentaris i col·loqui 
posterior.

Sessió oberta al públic, prèvia inscripció. 
Per a més informació podeu adreçar-vos a 
participacio@comb.cat.

Més informació: 
https://www.comb.
cat/ca/serveis/pps



Setembre
 27  dimarts | 18 h | Concert 

Tuna Universitària de Barcelona

Concert a càrrec de la Tuna Universitària de 
Barcelona, amb més de 130 anys d’història. Cap de 
la Tuna, David Romero. Presentació a càrrec de José 
Mateo, metge. 

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS i ONLINE 
a través de ZOOM

Octubre
 4  dimarts | 18 h | Concert de Tardor

Concert a càrrec de la Coral del CoMB i de 

l’Hospital de Sant Pau, in memoriam del Dr. Carlos
Algara. Director, Jordi Craven, metge, i director

adjunt, Miquel Roviralta, metge.

 11  dimarts | 18 h | Conferència 

La confraria dels prerafaelites. Una encisadora 
mirada retro en l’era victoriana 1a part

Conferència a càrrec de Montserrat Lamúa, 
professora d’història de l’art i presidenta d’AFOPA.

 18  dimarts | 18 h | Conferència 

Neurofisiologia de la meditació

Conferència a càrrec de Josep Maria Clopés, mestre 
en meditació avançada. 

 19  dimecres | 18 h | Conferència

La globalització a la pintura de Johannes 
Vermeer

Conferència a càrrec de Salvador Navarro, metge.

 25  dimarts | 17 h | Cinema. Tres monedas en la Fuente (1954)

Pel·lícula nord-americana dirigida per Jean Negulesco 
i interpretada per Dorothy McGuire, Louis Jourdan, 
Clifton Webb, Jean Peters. Duració: 102 minuts.
Coordinat per José Antonio Fons.



Novembre
8  dimarts | 18 h | Concert

Concert de castanyoles amb Belen Cabanes, piano Rafael 
Salinas i guitarra Ekaterina Zaytseva. 
Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC. Coordinat 
per Jaume Torner i Manuel Sans.

 15  dimarts | 18.30 h | Conferència Intercol·legial Sènior

La farmàcia en l’antic Egipte

Conferència a càrrec de José Antón Poch, 
farmacèutic. Amb la participació del Col·legi de 
Farmàcia. 

 16  dimecres | 18 h | Conferència 

Al cervell li sobren peces
Conferència a càrrec d'Enrique Rubio, metge 
neurocirurgià.

 22  dimarts | 17 h | Cinema 

El honor de los Prizzi (1985)

Projecció de la pel·lícula nord-americana dirigida 
per John Huston i interpretada per Jack Nicholson, 
Kathleen Turner, Robert Loggia i William Hickey. 
Duració: 130 minuts.

Coordinat per José Antonio Fons.

 29  dimarts | 18 h | Conferència 

Tiempos para la bioética. Un puente entre la 
ciencia y los valores 

Conferència a càrrec de Joaquin Callabed, metge 
pediatre. 

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS 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 http://agenda.comb.cat

Les sessions seran PRESENCIALS a la sala d’actes del CoMB 
i ONLINE a través de ZOOM. 



Desembre
 13  dimarts | 18 h | Conferència Intercol·legial Sènior

Altres aspectes de pintura

Conferència a càrrec de Luís Carreras, metge 
nefròleg. 

A continuació,  entrega de premis del 2n Concurs de 
Pintura Intercol·legial.

 20  dimarts | 18 h | Conferència

Història de la diabetis des de l’antiguitat fins als 
nostres dies 

Conferència a càrrec de Carles Paytubí, metge 
internista. 

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS i ONLINE 
a través de ZOOM

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

Antoni Serrano 
i Cortés 
Del 3 al 14 
d’octubre.  
Fotografia. 
Mirades de 
pandèmia. 

Begoña 
Goicoechea 
Elizalde 
Del 17 al 31 
d’octubre. 
Pintura 
a l’oli. 

Hospital de 
Sant Joan  
de Déu 
Del 2 al 18 de 
novembre. 
Pintura a l’oli. 
Venda solidària.

2n Concurs 
de Pintura 
Intercol·legial 
Del 21 de 
novembre  
al 16 de 
desembre.

1. Participació
Poden participar en el Concurs tots 
els col·legiats sèniors i els seus còn-
juges, a partir de 60 anys, membres 
dels col·legis que formen part de l’As-
sociació Intercol·legial. 

2. Temàtica i mides 
El Concurs està dirigit a tots els afici-
onats i amants de la Pintura.
La temàtica dels quadres és lliure. 
El quadre serà original i inèdit, sense 
que el mateix hagi estat presentat en 
cap altre concurs. La mida màxima 
serà de 73 x 60 cm. (Figura 20).

3. Normes de Presentació
Cada participant podrà presentar 
com a màxim una obra, que haurà 
d’anar identificada amb un títol i nú-
mero de telèfon al dors. A l’exterior, 
en un sobre a part, s’ha de fer constar 
el nom complet, col•legi correspo-
nent i número de col•legiat, adreça 
electrònica i telèfon de contacte. 

4. Termini de presentació
El termini de presentació comença 
el 21 de novembre i acaba el 2 de de-
sembre a les 13.00h.

Amb la col·laboració de:

5. Lloc de lliurament d’obres
Col•legi de Metges de Barcelona. Pas-
seig de la Bonanova, 47, 08017 Barce-
lona. 
Tel.: 93 567 88 60 - Sra. Patricia Mar-
tínez. Email: congres@comb.cat

6. Exposició
Les obres presentades s’exposaran a 
la seu del Col•legi de Metges de Bar-
celona, a l’Espai d’Exposicions, del 12 
al 23 de desembre de 2022.

7. Responsabilitats
L’organització vetllarà per la bona con-
servació dels originals, però no es fa
responsable de pèrdues i desperfectes.

8. Veredicte del Concurs. 
Composició del jurat
El jurat del Concurs de Pintura el 
formaran els membres de la Comis-
sió Intercol·legial de Sèniors, un dels 
quals farà les funcions de secretari. El 
jurat es reunirà a porta tancada, una 
vegada vistos els quadres presentats 
a concurs, i decidirà els tres quadres 
premiats del Concurs. Cada quadre es 
puntuarà per cada membre en una 
escala d’1 a 10. 

Els tres quadres guanyadors (primer, 
segon i tercer), seran aquells que tin-
guin més punts, procedint en cas 
d’empat a una deliberació addicio-
nal, amb el mateix criteri, entre els 
quadres empatats. 
La resolució del jurat tindrà lloc entre 
el 14 i el 30 de novembre de 2022. 
La notificació als guanyadors es realit-
zarà mitjançant correu electrònic i el
lliurament dels premis serà presencial.

9. Premis
S’atorgaran un primer, un segon i un 
tercer premi, consistents en lots d’ob-
sequis dels diferents col·legis mem-
bres de la Comissió Intercol·legial de 
Sèniors. El concurs no es podrà de-
clarar desert i l’entrega de premis es 
farà al Col·legi de Metges, al final de 
la conferència intercol·legial del 13 
de desembre de 2022, del IX Cicle de 
Conferències Intercol·legial.

10. Acceptació
Els quadres presentats han de complir
les condicions descrites anteriorment
per poder participar al Concurs i po-
der optar a ser premiats. A més, tots
els concursants declaren conèixer i
acceptar les condicions descrites per
participar en el Concurs, així com el

veredicte del jurat, i accepten expressa-
ment i singularment la cessió dels drets
de publicació o comunicació pública
dels quadres presentats, de caràcter no
exclusiu, per tal de ser publicats a través
dels mitjans habituals de comunicació
col·legial en l’àmbit dels col·legis que for-
men part de la Comissió Intercol·legial
de Sèniors.
Les fotografies dels quadres guanya-
dors i de la resta dels quadres presen-
tats al Concurs seran publicats en un
recull, en format electrònic PDF, per
part de la Comissió Intercol·legial de Sè-
niors, que serà enviat a tots els partici-
pants al Concurs i també serà exposat a
la web de l’Associació Intercol·legial.

11. Termini de recollida de les 
obres presentades
Hauran de ser recollides entre el 27 de 
desembre i el 13 de gener de 2023 al 
Col•legi de Metges de Barcelona. 
Fora d’aquest termini ja no es guar-
daran.

La participació com a concursant 
implica l’acceptació de totes les ba-
ses d’aquest concurs, així com el ve-
redicte del jurat.

del 21 de novembre 
al 2 de desembre 

de 2022

Participa!

2n CONCURS DE

DE LA INTERCOL·LEGIAL
DE SÈNIORS

PINTURAPINTURA



 26 d’octubre  Visita zona volcànica d’Olot i Santa Pau

Pujarem fins al volcà Montsacopa (100 m de 
pujada) acompanyants d’una guia. Després 
visitarem el centre d’interpretació «Espai 
Cràter». Dinarem i, en acabat, farem una visita 
guiada pel poble medieval de Santa Pau. 

Es recomana portar calçat adequat per ca-
minar fins al volcà, ja que el paviment és de 
grava volcànica. 

Preu: 52 ¤ (inclou transport, guia i dinar). Grup màxim: 50 persones. 
Trobada: plaça de Francesc Macià a les 8.30 h.

 23 de novembre  Visita Exposició Internacional del 1929

Comencem a la plaça d’Espanya al costat de les 
Torres Venecianes. Anirem pujant per l’avinguda de 
Maria Cristina fins a arribar al Palau Nacional, al 
MNAC, on acabarem la ruta. Farem diferents parades 
on s’explicarà la història de l’Exposició, els diferents 
pavellons que queden o que han desaparegut i els 
seus usos posteriors.

Preu: 8 ¤. Grup mínim: 20 persones. Trobada: Torres 
Venecianes (costat parada de taxis) a les 10 h.

 14 de desembre  Visita barri jueu

Visitarem l’Arxiu antic de la Catedral, on 
veurem documents originals que ens ajuden a 
entendre i reconstruir la vida jueva al Call de 
Barcelona. Tot seguit, farem una visita guiada 
pel Call i acabarem anant a la casa habitada 
més antiga de Barcelona, la Casa Adret.

Preu: 25 ¤. Grup màxim: 24 persones. 
Trobada: entrada de la Catedral a les 10 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 Organitzades per la Secció de Metges Sèniors. 

Obertes 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



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

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

Tots els viatges poden ser cancel·lats o modificats degut a l’evolució  
de la pandèmia de la COVID-19

Pobles amb encant,  
País Basc francès

Sortida: 19 d’octubre
Durada: 5 dies/4 nits

Un viatge on podrem recórrer l’encant 
rural d’una de les zones amb de més 
bellesa del país gal. Visitarem viles com 
Baiona, Biarritz o Sant Joan Lohitzune, 
i gaudirem de la seva arquitectura 
popular i gastronomia típica. A més, 
pujarem al Tren de la Rhune, un tren 
cremallera que data de l’any 1924. 
Paisatge, cultura i tradició en un viatge 
amb molts atractius.

Mercats nadalencs d’Alsàcia

Sortida: 15 de desembre
Durada: 5 dies/4 nits

Un viatge on viurem la màgia i la 
bellesa de les fires de Nadal en aquesta 
preciosa regió situada entre França, 
Alemanya i Suïssa. Recorrerem ciutats 
com Basilea, Friburg o Estrasburg, que 
tenen alguns dels nuclis antics més 
bonics d’Europa. Visitarem el castell 
de Haut Köenigsburg, situat a 757 m 
d’altitud, des d’on es domina una bella 
vista de la vall del Rhin. Assaborirem 
tota l’essència de la tradició dels 
clàssics mercats nadalencs. 



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

[Balaguer (Lleida), 16/01/1953 – Barcelona, 8/02/2021]

La doctora Altisent va dedicar la seva vida 
professional a l’especialitat de l’hemofília. 
Després d’exercir com a hematòloga interina 
en diferents hospitals, el 1988 es va quedar 
a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital Vall 
d’Hebron. 

La dedicació als malalts, tant nens com 
adults, fou plena, i es va comprometre a fons 
amb el seu tractament i cura. Tenia una gran 
predilecció per als més petits i una especial 
tendresa amb la gent gran. Va incorporar a 
la pràctica clínica la innovació tecnològica 
per al diagnòstic, i també la terapèutica, i va 
vetllar sempre per una assistència òptima i 
per la qualitat de vida dels malalts. Altisent 
va promoure el reconeixement de la Unitat 
d’Hemofília com una unitat integral i buscà 
la col·laboració de cirurgians ortopèdics, 
odontòlegs, rehabilitadors, farmacèutics, 
psicòlegs i genetistes. La seva activitat no 
es quedà en les tasques assistencials, sinó 
que la va compaginar amb la docència i 
la investigació, essent reconeguda com a 
referent nacional i internacional. 

Després de la seva jubilació, el 2018 continuà els 
treballs d’investigació adscrita al Grup de Recerca de 
Medicina Transfusional del Banc de Sang i Teixits i a 
l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, fins a la seva mort 
sobtada als 67 anys. 

Més informació: www.galeriametges.cat

Carme Altisent i Roca

Carme Altisent en l’etapa de met-
gessa resident a l’Hospital Ntra. 
Sra. de Covadonga a Oviedo, 1980-
1984. [Família Tena Altisent]

Equip d’investigació del Banc de 
Sang i Teixits al jardí de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron. D’esquerra a 
dreta: Rafa Parra, Irene Corrales, 
Fran Vidal, Carme Altisent, Lorena 
Ramírez i Nina Borràs. [Família 
Tena Altisent]




