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22 de març a les 18 h

Conferència

Moviments 
filosòfics  
de finals del 
xix i xx que  
han influït 
en els 
diferents 
corrents 
artístics 

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

Informació al web http://agenda.comb.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

Marià de Vilar de Fontcuberta 

(Vic 1846 - Barcelona 1923)

Marià de Vilar és un dels primers 
“anestesiadors” de Catalunya, 
malgrat que al principi de la seva 
carrera volia ser cirurgià. Nascut a 
Vic, el 1846, estudia la carrera a la 
facultat de Barcelona, on és company 
de curs de Salvador Cardenal, Joan 
Viura, Josep Antoni Barraquer i 
Manuel Riba. El 1872, de Vilar crea, 
junt amb els seus companys, una 
societat per poder fer experiments 
i l’anomenen “El laboratorio”. L’any 
1878 aquest grup es fusiona amb un 
altre i creen l’Acadèmia i Laboratori 
de Ciències Mèdiques de Catalunya.

De Vilar es llicencia el 1881 i entra a treballar a l’Hospital 
del Sagrat Cor, al servei de Cirurgia que dirigeix Salvador 
Cardenal, introductor de la cirurgia antisèptica a Catalunya, 
qui li encarrega fer les anestèsies dels malalts del servei. 
És llavors quan es converteix en el primer a fer anestèsia 
a Catalunya. Segueix Cardenal a la seva clínica privada al passatge 
Mercader de l’Eixample de Barcelona, on és també l’encarregat de les 
anestèsies. Partidari del cloroform en lloc de l’èter, no té morts atribuïbles 
a l’anestèsia, en una llarga sèrie de 1.477 anestèsies efectuades. 

La Junta del Col·legi ha decidit dedicar l’any 2023 al centenari de la 
mort del metge Marià de Vilar, perquè no ha tingut la projecció que mereix 
com a pioner d’una especialitat. La seva figura ha quedat oculta darrere 
del seu cap i company Salvador Cardenal. Aprofitant l’ocasió, el CoMB 
també vol retre homenatge a l’anestèsia feta a Catalunya. 

Més informació: www.galeriametges.cat

Marià de Vilar de Fontcuberta

Marià de Vilar fent una anestèsia en una 
ovariotomia del cirurgians Salvador Cardenal i 
Àlvar Esquerdo, al peu de la pacient, ca. 1888. 
[Cardenal, S. Manual práctico de Cirugía 
Antiséptica. Barcelona: Biblioteca Ilustrada 
de Espasa, 1894, p. 782]
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Gener
 10  dimarts | 18 h | Concert 

Concert a càrrec de l’ESMUC

Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 17  dimarts | 18 h | Conferència 

La influència de l’entorn i el dibuix musical en 
l’òpera de Mozart

Conferència a càrrec de Genís Tura, metge pediatre.

 18  dimecres | 18 h | Conferència 

L’accés a la carrera universitària. 
La meva experiència

Conferència a càrrec de Xavier Iglesias, 
catedràtic d’obstetrícia i ginecologia. 

 24  dimarts | 17 h | Cinema 

Un hombre y una mujer (1966)

Projecció de la pel·lícula francesa dirigida per 
Claude Lalouch i interpretada per Anouk Aimée i 
Jean-Louis Trintignant. Duració: 99 minuts. 

Coordinat per José Antonio Fons.

 31  dimarts | 18 h | Conferència 

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

Conferència a càrrec de Montserrat Lamúa, 
professora d’Història de l’Art i presidenta d’AFOPA.

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS i ONLINE 
a través de ZOOM Febrer

 7  dimarts | 18 h | Conferència

Guillem Viladot, artista total

Conferència a càrrec de Pau Minguet, director 
de la Fundació Viladot, Lo Pardal. 

 14  dimarts | 18 h | Conferència

Sèniors. La vida que no cessa 

Conferència a càrrec de Manuel Domínguez, 
doctor en Comunicació Social.

21  dimarts | 18 h | Concert 

Concert a càrrec de l’ESMUC

Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 22  dimecres | 18 h | Conferència 

Jesús de Natzaret i Sòcrates, la moralitat 
per al futur de la humanitat

Conferència a càrrec de Rogeli Armengol, 
metge psiquiatre.

 28  dimarts | 18 h | Conferència 

Grans mentides de la composició pictòrica: 
perspectives, llum i color

Conferència a càrrec de Juan Rodenas, 
metge i historiador.

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 al web http://agenda.comb.cat

Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada al web http://agenda.comb.cat

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

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



Març
 7  dimarts | 18 h | Conferència

L’erotisme en l’òpera barroca

Conferència a càrrec de Joan Garcia Alsina, metge.

 14  dimarts | 17 h | Cinema

Agente 007 contra el Doctor No (1962)

Projecció de la pel·lícula britànica dirigida per 
Terence Young i interpretada per Sean Connery, 
Ursula Andress i Jack Lord. Duració: 111 minuts. 

Coordinat per José Antonio Fons.

 21  dimarts | 18 h | Concert

Concert a càrrec de l’ESMUC

Organitzat per Rafael Salinas, professor de l’ESMUC. 
Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 22  dimecres | 18 h | Conferència

Moviments filosòfics de finals del xix i xx que 
han influït en els diferents corrents artístics

Conferència a càrrec d’Emilio Carreño, catedràtic 
d’ensenyança mitjana.

 28  dimarts | 18 h | Conferència

Paradoxes alimentàries

Conferència a càrrec de Simón Schwartz, metge. 

Totes les sessions seran 
PRESENCIALS i ONLINE  
a través de ZOOM

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

Tess Pérez 
Soler 

Del 16 al 31  
de gener. 
Remor. Oli 
sobre fusta.

Fundació  
Ulls del món 

De l’1 al 15 de 
març. Fons  
d’art VISIONS. 
Venda solidària.

Acadèmia de Belles Arts  
Atelier Sant Gervasi 

Del 16 al 31 de març. 
Col·lectiva.  
Pintura a l’oli.

2023

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

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

Concursos 
Artístics
per a
Metges

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

Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada al web http://agenda.comb.cat

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



Per a més informació i reserves d’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 modificats o cancel·lats degut a imprevistos 
de última hora.

Roma, la ciutat eterna

Sortida: febrer Durada: 5 dies / 4 nits

Un viatge a Roma per poder passejar pels 
carrers de la ciutat eterna, posar la mà a 
la Boca de la veritat, llençar una moneda 
a la Fontana di Trevi o endinsar-se al 
Fòrum, el centre social i polític de l’antic 
Imperi, i al Coliseu, on se celebraven els 
sagnants jocs dels gladiadors.

Les dues Castelles: història, 
gastronomia i paisatges  
meravellosos

Sortida: abril Durada: 8 dies / 7 nits

Viatjarem a les dues Castelles, els regnes 
de les muralles i el patrimoni històric,  
en un itinerari que ens portarà a recòrrer 
Madrid, la Toledo de les tres cultures,  
les cases penjades de Conca i la 
magnífica arquitectura d’Àvila i 
Salamanca.

Islàndia, terra de gel i foc

Sortida: juny Durada: 5 dies / 4 nits

Les acolorides muntanyes d’Islàndia 
i els camps de lava dels seus volcans 
formen un dels paisatges més salvatges 
del país, juntament amb glaceres com 
la de Vatnajökull o cascades com la 
de Skogafoss. Visitarem una terra de 
contrastos, on el gel i el foc són els grans 
protagonistes.

 25 de gener  Visita Lògia Maçònica

Visitarem una Lògia Maçònica acompanyats 
d’alguns germans maçons. Veurem els temples, 
llocs on els maçons fan les seves trobades o 
tingudes, símbols, rituals, mandils, insígnies i 
una breu introducció a la història maçònica.

Preu: 8,00 ¤ Grup mínim: 20 persones 
Trobada: pg. Fabra i Puig, cantonada 
c. Concepció Arenal a les 09.45 h

 22 de febrer   Visita Edifici Històric de la UB i Torre del Rellotge

Aquest edifici, construït l’any 1863 per 
l’arquitecte Elías Rogent, té una sèrie d’espais i 
zones nobles que es poden visitar: vestíbul, 
escala d’honor, rectorat i, finalment, la Torre del 
Rellotge que recentment ha finalitzat les 
tasques de conservació i consolidació de la 
seva estructura. 

Preu: 7,00 ¤ Grup màxim: 20 persones 
 Trobada: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
a les 09.45 h

 29 de març  Visita a Cardona

Visitarem el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, 
les antigues instal·lacions mineres. Després 
farem una visita guiada pel Castell de Cardona, 
on veurem la Torre de la Minyona i la col·legiata 
de Sant Vicenç. Dinarem al Parador i, en acabar, 
visitarem el centre històric de Cardona.

Preu: 65,00 ¤ (inclou visites, dinar i autocar) 
Grup mínim: 40 persones  
Trobada: Plaça de Francesc Macià a les 08.30 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 Organitzades per la Secció de Metges Sèniors.

Obertes a tota la col·legiació.

Totes les visites i excursions poden ser modificades o cancel·lades degut a 
imprevistos de última hora.


