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Sales Polivalents.
Bloc A, planta 2
Sant Quintí, 89
Barcelona
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El passat curs 2017-2018 ha mostrat un clar increment d'assistència a
les conferències mensuals. Pensem que la jubilació de gran nombre de
companys en aquests dos últims anys, i la seva total integració a
l'Associació, és el motiu principal. En general, estem contents del grau de
satisfacció que ens heu expressat tant per les conferències del curs
regular com pel desenvolupament de les X Jornades que amb èxit de
públic assistent i un programa variat i atraient ens va fer passar un dia molt
agradable.

C

Y

CM

MY

CY

CMY

K

12è cicle de conferències
Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

M

Intentarem que no decaigui l'interès amb temàtiques diverses i seguint
amb la idea, aconseguida durant tots els anys d’història de la nostra
Associació, de què els associats participin com ponents sempre per
sobre del 30% del total de conferències anuals. Com veureu en el
programa adjunt, les conferències del curs vinent són variades i confiem
que tant pels temes com pels oradors siguin del grat de tothom.
Com sempre us demanem els vostres comentaris i suggeriments que
ens ajudaran i orientaran en el disseny i organització de nous projectes.
Jordi Garriga Viayna
President de l’Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

Horari de les conferències: 12.30 h
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Setembre, 14 Coincidint amb la festa de l’Exaltació de la Santa Creu, Missa

per als membres de l’Associació traspassats el curs anterior.
Esglèsia de l’Hospital. 13.15 h.

Octubre, 4-18 II Exposició de pintura i escultura de professionals de l’Hospital
de Sant Pau. Coord: Dr. Antonio Cáliz Bustamante. Metge Pneumòleg
(HSCSP). Membre de la nostra Associació.
Recinte Modernista, antic Quiròfan Central.

Octubre, 31 L’hospital i jo. Dr. Jesús Sauret Valet. Metge Pneumòleg (HSCSP).
Membre de la nostra Associació. Aquesta conferència tindrà lloc al Recinte
Modernista Sant Pau.

Novembre, 23 Veritats i fal·làcies del barri gòtic de Barcelona.
Dr. Juan M. Sánchez. Metge Intensius (HSCSP). Vocal de la Junta
Directiva de la nostra Associació.
Desembre, 14 Del jeroglífic a l’alfabet. Dr. David Rull. Filòsof i egiptòleg.
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Gener, 25 Història del consum de substàncies psicoactives: de les
plantes a les drogues de síntesi. Dr. Santiago Nogué (HC).
Toxicologia Clínica. Servei d’Urgències.
Febrer, 22 Jaume Pahissa (Barcelona 1880-Buenos Aires 1969): una
música inaudible. Dr. Alvaro Lafuente. Compositor, director i mestre
de música.
Març, 29 Antropologia dels bolets: relacions entre els fongs i els éssers
humans. Dr. Josep Piqueras. Metge Hematòleg (HVH). Micòleg i
Toxicòleg.
Abril, 26 L’Arxiu històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
La seva història, el seu fons. Pilar Salmerón. Responsable Arxiu
Històric de l’Hospital de Sant Pau. Aquesta conferència tindrà lloc al
Recinte Modernista Sant Pau.

Juny, 14 XI Jornada Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau.
Conferències i Assemblea.

