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SETEMBRE

21
Presentació dels actes del Centenari
Posada en marxa del web  
www.hospitalesperitsant.com/centenari

SETEMBRE

22
Inici venda de loteria de Nadal  
del Centenari 
Punt venda als usuaris: Taulell 
d’Informació, Planta 0
Punt de venda als treballadors: 
Departament de RRHH

OCTUBRE

07
Jornada “Compartim” (jornada interna)
Els treballadors de la FHES comencem el 
Centenari compartint coneixements i bons 
moments

OCTUBRE

25
I Jornada de bioètica de la FHES. 
Adequació de l’esforç terapèutic: 
una visió des de diferents àmbits 
assistencials

NOVEMBRE

10
Jornada “Recerk a la FHES”  
(jornada interna)

DESEMBRE

16
Festa de nadal dels professionals
Homenatge als treballadors jubilats, als 
que fan 25 anys a l’Hospital i presentació 
del vídeo musical del Centenari

GENER

27
VIII Curs UNIGROUP.  
Cirurgia conservadora de genoll en 
pacient actiu

MARÇ

23
I Jornada d’Ortogeriatria de la FHES. 
Com ho fem 100 anys després

MARÇ

31 
Acte litúrgic del Centenari

ABRIL

19
Presentació interna del llibre  
Del bacil de Koch a la salut per a tothom. 
Cent anys de l’Hospital de l’Esperit Sant 
(1917-2017)

ABRIL

19
Sessió de la Societat Catalanobalear de 
Medicina Interna sobre adenopaties

ABRIL

20
Acte central del Centenari
Presentació externa del llibre Del bacil de 
Koch a la salut per a tothom. Cent anys de 
l’Hospital de l’Esperit Sant (1917-2017)

ABRIL

27
Inici de l'exposició Del bacil de Koch 
a la salut per a tothom. Cent anys de 
l’Hospital de l’Esperit Sant (1917-2017)
Museu Torre Balldovina de Santa Coloma 
de Gramenet: maig i juny.
Hospital: des del juliol, de manera 
permanent.

MAIG

4
III Jornada d'abordatge pràctic  
dels factors de risc cardiovascular

MAIG

 15
Jornada formativa de Documentació 
i Administració sanitària. Recolzar el 
present, millorar el futur.

MAIG

 26
Curs d'alletament matern

MAIG

31
Inauguració de l’exposició  
Del bacil de Koch a la salut per  
a tothom. Cent anys de l’Hospital  
de l’Esperit Sant (1917-2017)

JUNY

15
Sessió sobre insuficiència cardíaca. 
Implementació d’una ruta assistencial a 
Santa Coloma de Gramenet. 

JUNY

28
Trasllat a l'Hospital de l'exposició  
Del bacil de Koch a la salut per a tothom. 
Cent anys de l’Hospital de l’Esperit Sant 
(1917-2017)

JUNY

30
Festa del Centenari i del  
10è aniversari del Nou Hospital

JULIOL
Exposició Del bacil de Koch a la salut 
per a tothom. Cent anys de l’Hospital de 
l’Esperit Sant (1917-2017) a l'Hospital

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

26
Jornada d’actualització en seguretat 
del pacient de la Societat Catalana de 
Medicina d’Urgència i d’Emergència

DESEMBRE

01
Acte litúrgic de benedicció  
de les restes de Mn. Pons i Rabadà
Cloenda del Centenari

Actes institucionals 

Actes científics 

Actes ludicoculturals 

20172016

Actes commemoratius del Centenari de l’Hospital de l’Esperit Sant

Més informació a www.hospitalesperitsant.com/centenari 


