IX jornades
Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

16 de juny de 2017

Programa

Sales Polivalents
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Bloc A, planta 2
C. Sant Quintí, 89
Barcelona

IX jornades
Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau

Aquesta serà una Jornada que ens satisfarà a aquells socis
que tenim passió per vibrar amb les emocions més
estimades i les inquietuds més íntimes. Cal destacar que la
sessió comptarà amb la presència del màxim responsable
de l’hospital i, que també, com cada juny, amb els
continguts que preocupen als socis.
Les nostres jornades són sempre una consideració de
l’hospital sobre el curs desenvolupat i una nova o renovada
reflexió sobre els temes que ens interessen a tots els socis,
ex alumnes i adherits.
Aquest any continuarem amb les relacions entre la
medicina i la creació artística que hem comentat diverses
vegades, i no per casualitat. La relació entre els estudiosos
de l’espècie humana en els seus diversos aspectes
sempre ha demostrat una especial predilecció per la
creació artística.
Alguns diran que cal vetllar per conèixer profundament allò
que és humà, i també que l’experiència de les realitats de la
vida ens inclina cap a quelcom que sigui de més durada o
que sigui permanent.
En qualsevol cas, la temàtica d’aquest any ens interessa a
tots i ens estimula a una major comprensió de la vida: dels
homes i les dones i per a totes les edats.

09.30 h Presentació de les Jornades

Dr. Francesc González Sastre
President de l’Associació d’Amics i Alumnes de
Sant Pau.

09.45 h Inauguració de la Jornada pel Director Gerent
de la F.G.S. Hospital de la Sta. Creu i St. Pau
Dr. Albert Salazar Soler

10.00 h La Medicina en el arte. III parte

Alejandro Arís Fernández
Ex cap del Servei de Cirurgia Cardíaca. Soci de la
nostra associació.

11.00 h Pausa. Cafè
11.30 h Gargots, estridències. Es pot entendre l’art
contemporani?
Margarida Güell Baró.
Llicenciada en Història de l’Art (UB) i Màster en
Història de l’Art (Paris IV).

12.35 h Assemblea general ordinària
13.00 h Final de les jornades
Coordinador de la Jornada:
Dr. Francesc González Sastre

