
 
 
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
1 de març de 2011 

 
6th BARCELONA MEETING ON PLASTIC SURGERY 

 
23 experts de renom mundial es reuneixen a Sant Pau ,  

de l’1 al 4 de març, per presentar els últims avenç os  
a nivell mundial en Cirurgia Plàstica  

 
La sisena edició d’aquest curs internacional organi tzat pel Servei de Cirurgia 
Plàstica mancomunat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del 
Mar, pioner en la introducció de la microcirurgia d e perforants a Espanya, es 
centrarà en les tècniques de trasplantament facial,  la recuperació quirúrgica de 
la paràlisi facial, el tractament del càncer de la cavitat oral i els avenços en 
cirurgia estètica facial.  

 
 

 
Roda de premsa: Presentació del 6th Barcelona Meeting on Plastic Surgery 
 
Dia: 1 de març de 2011 
Hora:  11.30h 
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Sales Polivalents, Bloc A, Planta 2 (Sant Quintí, 89) 
 
Presentaran:  
- P. Neligan, president de la Societat Americana de Microcirurgia Reconstructiva. 
- I. Koshima, profesor de la Universitat de Tokio i pare de la Microcirurgia. 
-J. Masià, president de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Estètica i 
Reparadora SECPRE i Director del Servei de Cirurgia Plàstica mancomunat de 
l’Hopital de la Santa Creu i Sant Pau Pau i l’Hospital del Mar.   
 
Organitza:  Servei de Cirurgia Plàstica mancomunat de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i l’Hospital del Mar amb el suport de la SECPRE 
 

  
 
Barcelona, 28 de febrer de 2011. - Entre els dies 2 i 4 de març de 2011, tindrà lloc a 
Sant Pau el 6th Barcelona Meeting on Plastic Surgery. Durant aquesta trobada 
internacional el Servei de Cirurgia Plàstica mancomunat de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i l’Hospital del Mar amb el suport de la Societat Espanyola de Cirurgia 
Plàstica Reparadora i Estètica SECPRE i la Societat Europea de Cirurgia Plàstica 
Reparadora i Estètica EURAPS, organitza el curs Up-dating Head & Nec.  
 
L’1 de març, un dia abans del 6th Barcelona Meeting on Plastic Surgery, s’organitza el  
1st Workshop on Lymphatic Surgery, primera trobada internacional del Framework of 
Lymphoedema Surgical Treatment (IFLST). A través de taules rodones i cirurgia en 



 

 

viu, es presentaran i discutiran les últimes tècniques a nivell mundial en el tractament 
del Limfedema.  
 
Els més de 200 cirurgians inscrits en aquest curs internacional provenen de més de 20 
països atrets pel prestigi del Servei de Cirurgia Plàstica mancomunat de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, primera Unitat de Cirurgia Plàstica 
d’Espanya on sempre s’ha desenvolupat una gran activitat divulgativa per tal de fer 
arribar a tota la comunitat mèdica i científica els seus coneixements. 
Aquest servei mancomunat té la major experiència de tot l’Estat en la formació 
d’especialistes en actiu i ofereix, amb aquest curs, la major concentració de professors 
experts en cadascuna de les matèries referents als objectius del curs i les novetats 
mundials en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. 
 
El Servei de Cirurgia Plàstica mancomunat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
l’Hospital del Mar, és a més referent en la reconstrucció mamària immediata amb 
diferents tècniques i en la supramicrocirurgia necessària pel tractament complert del 
Linfedema i pioner a Espanya en aquesta tècnica. 
 
Els països dels quals provenen els cirurgians inscrits son: Espanya, Italia, Xipre, 
França, Veneçuela, Regne Unit, Portugal, Dinamarca, Holanda, Bèlgica, Paraguai,  
Austria, Estats Units, Costa Rica, Finlàndia, Japó, Argentina, Noruega, Alemanya i 
Egipte.  
 
www.bcnplasticsurgery.com 
 
 
Mes informació: 
 
Hospital de Sant Pau   Hospital del Mar 
Comunicació corporativa   Servei de Comunicació Cor porativa 
Abraham del Moral    Maribel Pérez  
adelmoralp@santpau.cat    comunicacio@hospitaldelmar.cat   
93 553 78 30     93 248 30 72 
 
 
 
 


