Sinergia

Com arribar-hi?

Quan dos o més elements s’uneixen sinèrgicament
creen un resultat que multiplica les qualitats de
cadascun d’ells, i que va més enllà de la seva
simple suma.

Hospital Duran i Reynals
Av. Granvia de l’Hospitalet, 199-203

Sabies que a L’Hospitalet la recerca i la innovació
són agents sinèrgics de la salut?

Metro: L1 - Bellvitge

Vine a Bellvitge a conèixer i a deixar-te
impressionar per un dels pols més actius en
investigació biomèdica.

Taxi: Hi ha parada de taxis a l’entrada principal.

Autobús: 46, 65, L81, L87, L94, L95 - Parada 1612 /
916 LH2 – Parada Camí Pau Redó
Tren: R2, R2N, R2S Parada Bellvitge
Pàrquing: Camí de Pau Redó (gratuït)

Sinergia

Perquè
és la jornada de portes
obertes* de les entitats del Campus de Bellvitge
adreçada a tota la ciutadania.

de la RECERCA i la
INNOVACIO en SALUT
de L’HOSPITALET
Dissabte, 16 de novembre de 2019

T’hi esperem el proper dissabte, 16 de novembre,
amb un matí ple d’activitats gratuïtes i divertides
per a tots els públics.

De 10 a 14 h.

La ciència i la salut del futur ja són aquí, al teu
costat!

Sinergia

vol mostrar-te la recerca responsable
i innovadora que es desenvolupa a les grans
infraestructures sanitàries i d’investigació del
nostre territori.
Avancem cap a noves formes d’orientar la recerca,
tot involucrant la societat per tal d’assolir un
major impacte en la salut de tots.

Entitats sòcies:

Entitats participants:

Entitat col·laboradora:

Projecte cofinançat per la Unió Europea:

*La

Jornada de Portes Obertes és una activitat organitzada
pel projecte PECT “L’Hospitalet, ecosistema innovador de
salut” impulsat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, que té com
a objectiu completar i potenciar Bellvitge com a referent
internacional de la innovació en l’àmbit de la salut, generant
nova activitat industrial i investigadora.

industry
innovation
health
in l’hospitalet

Hospital Duran i Reynals

Programació de l’escenari

Entitats i associacions participants a la

Quinaciencia!

Fira SaL’Hut

10.30 h

FEM SALUT A RITME DE ZUMBA
Amb la col·laboració del servei d’Esports
de l’Ajuntament de L’Hospitalet i el
Poliesportiu Sergio Manzano.

11.30 h

Ajuntament de L’Hospitalet –in’H Industry
Innovation Health in L’Hospitalet
Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL)

ET DONEM LA BENVINGUDA A SINERGIA
A càrrec de l’IDIBELL, la UB, el HUB, l’ICO
i l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Tapes d’Innovacio

12 h

Amb la col·laboració de
l’Associació Gastronòmica de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat.

Hospital Universitari de Bellvitge

IDIescape

Salvem vides

MONÒLEGS QUINACIÈNCIA!
A càrrec de Mercè Martí, Marc López, Laura Valle,
Adrián Martínez, Caroline Mauvezin, Gemma
García, Juan Francisco Martín, Judith Llena i
Anabel Martínez.

13 h

CONCERT DE CLOENDA
A càrrec del combo Crash Manouche, de l’Escola
Municipal de Música Centre de les Arts de
L’Hospitalet (EMMCA)
Programació de l’espai

Experimenta
De 10.30 h a 13.30 h
EXPOSICIÓ DE PROJECTES DEL TÀNDEM
EDUCATIU INSTITUT BELLVITGE – IDIBELL
TALLERS “MENT I SENTIMENT”
A càrrec de La Mandarina de Newton.
A partir de 8 anys.
TALLERS “CIÈNCIA PER A TOTS”
A càrrec de l’AECC. A partir de 8 anys.

Acaba d’arribar una comunicació d’urgència de
l’Agència de Salut Europea: s’ha detectat un nou
virus extremadament mortal. Es calcula que la
supervivència dels infectats és aproximadament
d’una hora!
Vols formar part de l’equip
d’investigació
designat
per
l’IDIBELL per trobar-ne la cura en
un temps rècord?
A partir de 16 anys.
Activitat amb inscripció prèvia
http://bit.ly/SINERGIAidiescape

Institut Català d’Oncologia (ICO)

Campus de Bellvitge de la Universitat de
Barcelona

Associació Espanyola Contra el Càncer
Associació Coordinadora Viladecans Contra
el Càncer
Associació de Neurofibromatosi
Associació Tap Solidari
Associació DACMA
Associació catalana de
Fibrosi Quística
Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM)
Banc de Sang i Teixits

