14è cicle de conferències
Associació d’Amics i Alumnes de l’Hospital de Sant Pau

Programa 2020-21

Sales Polivalents
Bloc A, planta 2
Sant Quintí, 89
(Barcelona)
o al Recinte Modernista

Associació d’Amics i Alumnes de l’Hospital de Sant Pau

14è cicle de conferències

Aquest curs comencem el 14è Cicle de conferències de la nostra
Associació amb una situació de gran incertesa deguda a la
Covid-19. Malauradament, el curs passat ja van anul·lar-se les tres
últimes conferències per la declaració de l'estat d'alarma. Som
professionals sanitaris i saben quan important és la salut i la
prevenció de malalties, per la qual cosa és fàcil entendre en quin
moment vivim i quina és la prioritat.
La Junta Directiva de l'Associació ha considerat prudent començar
la programació en el mes de gener, amb l'excepció de la Missa pels
companys traspassats el curs anterior, que com cada any hem
celebrat el dia de l'Exaltació de la Santa Creu, seguint, no obstant,
les mesures preventives segons normativa sanitària.
Volem mirar endavant i amb il·lusió hem dissenyat un programa
interessant com en edicions anteriors. Tenim una novetat en el mes
de maig, per primera vegada es farà una presentació de llibres
d’autors de la nostra Associació i també un concurs de narrativa
breu en el que tots podeu participar si hi esteu interessats.
D’altra banda, ha quedat posposada pel curs vinent l'Exposició de
pintura i escultura, era difícil complir amb les mesures adequades.
En aquesta situació complexa, us agraïm la vostra empatia i el
nostre millor desig per aquest any és salut per a tothom amb
l'esperança de veure'ns al gener i poder seguir millorant la nostra
Associació.
Chus Cornellana Puigarnau
Secretària Junta Directiva Amics i Alumnes de l’Hospital de Sant Pau
Horari de les conferències: 12.30h
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Setembre, 14 Coincidint amb la festa de l’Exaltació de la Santa Creu, Missa
en memòria dels membres de l’Associació traspassats el curs
anterior. Església de l’Hospital a les 13.15h.
Octubre - Novembre - Desembre
Conferències cancel·lades
Gener, 29
Febrer, 26
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Març, 26

Abril, 30
Maig, 28

Juny, 11

L’hospital de Sant Pau i jo. Dr. Frederic Bartomeus i Dr. Joan
Molet. Metges de Neurocirurgia (HSCSP). Membres de l’Associació.
Recinte Modernista de Sant Pau.
Biometeorologia: Influència del temps atmosfèric i el
clima en els éssers vius. Prof. Marcel Costa. Biòleg,
especialista en Ciències Naturals.
La música dels Lamote de Grignon. Dr. Jordi Craven-Bartle
Lamote de Grignon. Metge d’Oncologia Radioteràpica (HSCSP),
membre de l’Associació, i Sr. David Craven-Bartle Lamote de
Grignon. Economista.
Mariano Fortuny i Marsal: El geni d’un petit orfe i l’avi
que va creure en ell. Dr. Ignasi Proubasta. Metge Traumatòleg
(HSCSP). Membre de l’Associació.
1a Edició de Presentació de llibres d’autors de l’Associació
i 1r Concurs de narrativa breu. Coordinadors: Dra. Chus
Cornellana i Dr. Jordi Felez (HSCSP). Membres de la Junta
Directiva de l’Associació.
XIII Jornada Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau.
Assemblea General Ordinària
BARCELONA CIUTAT POLIÈDRICA:
· L’apertura de la Via Laietana. Sr. Jordi Bernat. Arquitecte
· Edificis errants. Dr. Juan M. Sánchez. Metge Intensivista
(HSCSP). Membre de la Junta Directiva de l’Associació.
· Importància de l'obra pública del 92 en la transformació de
BCN. Sr. Joan Ramon de Clascá. Enginyer de Camins, Canals i Ports.

