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Exposició “Un model de tots per a l’atenció sanitària i
social per a tothom”
El vestíbul de l’Hospital de Sant Pau acull l’exposició “Un model de tots per a l’atenció
sanitària i social per a tothom” que s’emmarca en el 40 aniversari de La Unió, associació
d'entitats que presten serveis sanitaris i socials.
L’objectiu de la mostra és explicar a la ciutadania el model sanitari i social català de
qualitat i d’èxit, a través del paper de les entitats associades a La Unió al llarg de la
història. Alhora pretén traslladar una visió de futur de les institucions que integren l’actual
model. Tot això mitjançant un llenguatge molt visual i proper.

Cursa a favor de la Recerca de l’IIB
El diumenge 19 de novembre va tenir lloc a Les Franqueses del Vallès la 6ena. edició de
la cursa “Els 10 kilòmetres de Les Franqueses” amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'aquesta localitat i l'aval de la Federació Catalana d'Atletisme. La recaptació de totes les
edicions de la cursa es destina al Grup de Recerca Clínica en Oncologia de l’IIB, que
lidera el Dr. Agustí Barnadas, específicament en la línia d’investigació del càncer de
ronyó, de la qual el Dr. Pablo Maroto n’és el responsable.

Comença de nou el cicle de La Medicina al teu abast
El dijous 16 de novembre va engegar la primera sessió del nou cicle de conferències de
La Medicina al teu abast. La conferència: “Les resistències als antibiòtics: una visió com a
ciutadà” anirà a càrrec de Joaquín López-Contreras, cap clínic i director del Programa de
Control de la Infecció Nosocomial i Política Antibiòtica de l’Hospital de Sant Pau.

El curs de l’Escola de Patologia Digestiva celebra el seu
número 100
El Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va organitzar el
curs número 100 de l'Escola de Patologia Digestiva els passats 22, 23 i 24 de novembre.
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Per a aquest curs es van seleccionar els temes, fonamentalment clínics, més actuals i
novedosos, que es van desenvolupar en forma de conferències i taules rodones dedicant
un dia sencer a temes d'Endoscòpia Digestiva, un altre a Gastroenterologia i el tercer a
Hepatologia. En aquesta ocasió el curs va durar tres dies, amb la intenció de posar en
contacte a tots els qui han treballat a l'Escola en els últims 40-50 anys.

Comunicació corporativa i relacions ciutadanes
Tel. 93 553 78 30
comunicacio@santpau.cat
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
www.santpau.cat

