11è cicle de conferències
Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

Programa 2017-18

Sales annexes a la Sala d’Actes de l’Hospital
Bloc A, planta 2
Sant Quintí, 89
Barcelona

11è cicle de conferències
Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

Em plau dirigir-me a tots vosaltres per primera vegada com a President de
l'Associació, just en l'any en què celebrem el Xè aniversari de la
legalització i posada en marxa de manera regular de totes les activitats
que des d’aleshores hem anat realitzant tots plegats.
Ja fa deu anys que tenen lloc els cursos de conferències mensuals dels
últims divendres de mes, amb un augment progressiu de l'assistència.
També han tingut força importància les Jornades anuals del mes de juny,
la nostra festa de final de curs. Aquestes jornades temàtiques de
conferències al matí, dinar i visita cultural han incorporat notables
novetats, com la d'aquest any: exposició de quadres dels socis pintors.
La festa específica del Xè Aniversari, que vàrem celebrar el 25 de maig en
el Recinte Modernista Sant Pau (el nostre hospital), va ser una festa lúdica
total, amb màgia i música. L’èxit d'assistència va ser notabilíssim.
Us anunciem la propera sortida del llibre (passat l'estiu) que hem fet entre
tots els membres de la Junta per donar constància del quan, el com, el
què i el perquè de la nostra Associació.
Per últim, s’ha realitzat la renovació parcial estatutària de la Junta
Directiva, amb la inclusió de jubilats de les últimes fornades, que segur
donaran noves idees i més força a la nostra tasca.
Aprofito per donar-vos les gràcies a tots pel vostre suport, us prometem
no defallir i, amb la vostra imprescindible col·laboració, encarar el futur
amb la il·lusió del començament.
Jordi Garriga Viayna
President de l’Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

Horari de les conferències: 13 h
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Setembre, 14 Missa pels membres de l’Associació traspassats el curs
anterior.
Esglèsia de l’Hospital. 13.15 h.

Octubre, 20 Envejecimiento poblacional y sus consecuencias.
José Manuel Sánchez Ortega. Metge cirurgià.
Membre de la nostra Associació.

Aquesta conferència tindrà lloc al Recinte Modernista Sant Pau.

Novembre, 24 Un mètode nou per resoldre els conflictes. La mediació.
Mariona Garriga Ahumada. Advocada, màster en Mediació UPF.

Desembre, 14 Astrologia i tradició: els astres inclinen però no obliguen.
Diferències entre ànima i esperit.

Jordi Ratés i Eteve. Empresari, comercial, aficionat a l’astrologia.
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Gener, 26 La Cirurgia a l’Hospital de Sant Pau durant la guerra civil.
Maica Pérez Aguado. Metgessa anestesiòloga.
Membre de la nostra Associació.

Febrer, 23 Espectacles de la natura: eclipsis i aurores boreals.
Josep Masalles Roman. Professor emèrit de la UAB.
Coordinador AEU.

Març, 23 Literatura i cultura en període franquista.

Olivia Gassol Bellet. Professora Filologia Catalana, UAB i UOC.

Abril, 27 Història de la cirurgia moderna. De l’anestèsia al robot
“Da Vinci”.
José Luis López Negre. Metge cirurgià, professor de l’ UB.
Membre de la nostra Associació.

Aquesta conferència tindrà lloc al Recinte Modernista Sant Pau.

Juny, 15 X Jornada Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau.
Conferències i Assemblea.

