
www.parcdesalutmar.cat/centenari

2014
Novembre Desembre

3 Inici dels actes del Centenari i signatura del conveni amb 
l'Ajuntament de Barcelona per a les represa de les obres d'ampliació, 
amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya 
i l'alcalde de Barcelona

11 Medalla d’Or 
del Districte de Sant Martí

2015
MarçGener Febrer

Abril

Juny

4 Jornada sobre el càncer. 
Una visió positiva 
de la malaltia

  Presentació del llibre 
dels cent anys de l'Hospital 
al Museu d’Història 
de Catalunya

Maig

14 Inauguració de l'exposició 
”Hospital del Mar, cent 
anys amb el batec de 
Barcelona” al Museu 
d’Història de Catalunya

21 Simpòsium 
Neurociències 2015: 
“De l’assistència a la recerca”

  Preestrena del documental de 
“Sense ficció” a la Filmoteca 
de Catalunya

 Exposició ”Hospital del Mar, 
cent anys amb el batec 
de Barcelona” al Museu 
d’Història de Catalunya

Juliol

  Exposició fotogràfica 
al Passeig Marítim

 Exposició ”Hospital del Mar, 
cent anys amb el batec 
de Barcelona” al Museu 
d’Història de Catalunya

Agost

  Exposició fotogràfica 
al Passeig Marítim

Setembre Octubre

9 Jornada ”El dilema 
del cànnabis. On som?”

 “La travessa del 
Centenari", esdeveniment 
esportiu de natació

 Festa de cloenda 
del Centenari

Actes del Centenari 
de l’Hospital del Mar

Actes 
socioculturals

Actes 
d’àmbit científic

Actes 
institucionals

Seguiu-nos: twitter.com/
hospitaldelmar

instagram.com/
100hospitaldelmar

facebook.com/
centenarihospitaldelmar

2 Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
de l’Ajuntament de Barcelona

3 "La salut i la indústria: 
corrupció i esperança" Trobada 
Bcnegra 2015

6 Conferència del 
Dr. Valentí Fuster. Acte 
acadèmic amb la UAB i la UPF

13 Sessió científica 
i divulgativa 
“Dolor i artrosi”
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21 Premi Josep Trueta 
al Mèrit Sanitari de la Generali-
tat de Catalunya

28 Taula rodona 
“La importància de la gestió 
empresarial a la sanitat”

29 Conferència científica 
”De Fleming a la recerca 
translacional”

19h

16h

16h

12.30h

4 Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat 
de Catalunya

12 “100 anys d’Hospital, 
100 anys d’infermeria”. 
Dia Internacional 
de la Infermera

13 “Poesia i cos” recital al Museu 
Frederic Marès. Setmana de la 
poesia de Barcelona

https://www.facebook.com/centenarihospitaldelmar
http://www.parcdesalutmar.cat/centenari/
https://instagram.com/100hospitaldelmar/
https://twitter.com/hospitaldelmar

