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SOCIETAT

Espectacle solidari “Happy Vein”
En motiu del Dia Mundial de la Trombosi, el dimarts 13 d’octubre tindrà lloc al
Teatre Poliorama de Barcelona a les 21h l’espectacle solidari “Happy Vein” que
organitza l’Hospital, l’IIB Sant Pau i l’Associació Cuida tus Venas.
Actors principals: Rai Borrell, Mone, Mireia Gublanas i Frances Ferrer
Artistes convidats: Jorge De la Torre, Teresa García, The Sey Sisters, The
Mamzelles, The Big Van Theory, Mercè Montalà, SatAtma (Bhangra) i alguna
sorpresa més!!!
Participació especial a l’espectacle dels Drs. José Manuel Soria i Jose Román
Escudero.
Entrades disponibles a partir del 23 de setembre a: www.teatrepoliorama.com

Sinopsi:
Happy Vein és un espectacle que ens trasllada a un lloc diferent, un món fantàstic i oníric, l’interior d’una vena.
Aquest lloc, com tots els contes de fantasia, hi regna un homenot, Rudolf Virchow, un fantasma atrapat en el
temps, un investigador, un home de ciències frustat per la seva incapacitat per curar les malalties vasculars.
Cada 13 d’octubre des de fa més de 200 anys es desperta al costat de tres pacients als que haurà d’ajudar i
aconsellar durant el procés de la seva malaltia. En aquest conte també hi ha fades i follets, princeses, música, i
una veu de la consciència. Què és el que pot ajudar al nostre personatge a sortir d’aquest entrellat?.
La solidaritat i la paciència és el gran descobriment d’aquesta nit. Junts ens posarem a la pell d’aquells que
tracten o pateixen la problemàtica d’aquestes malalties, la problemàtica de la investigació i els seus avenços,
que com Virchow, el nostre rei, estan atrapats en un forat que junts hem de destapar.

Títol: “Happy Vein”

Dramaturga: Helena García

Director: Sergi Boix

Producció: Ruth Talavera

Actors principals: Rai Borrell, Mone, Mireia Gublanas i Frances Ferrer
Artistes convidats: Jorge De la Torre, Teresa García, The Sey Sisters, The Mamzelles, The Big Van Theory,
Mercè Montalà, SatAtma (Bhangra) i alguna sorpresa més!!!
Amb la participació de José Manuel Soria i Jose Román Escudero

www.teatrepoliorama.com / Preu de l’entrada: 25 €
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La Trifulga dels Fútils, accèssit al l Premi Josep Clusa d'Arts
Escèniques i Salut Mental
La Trifulga dels Fútils, companyia de teatre de Centre de Salut Mental Pi i Molist, del Servei de Psiquiatria de
Sant Pau, va obtenir l’accèssit del l Premi Josep Clusa d'Arts Escèniques i Salut Mental, que li va atorgar el
jurat de "L'altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental".

La història de Sant Pau a Hektoen International
La Dra. Rosa Monteserín Nadal, de l'EAP Sardenya, ha publicat a la revista Hektoen International un article
sobre la història de l’Hospital. El podeu consultar en aquest link:
http://www.hektoeninternational.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1852:hospital-de-lasanta-creu-i-sant-pau-600-years-of-history&catid=96&Itemid=435
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