
 

  

BCNegra 2015 organitza una taula rodona en homenatg e a 
l’Hospital del Mar, en el seu centenari, parlant de  la relació 

entre la salut i la indústria farmacèutica 

La trobada de novel·la negra de Barcelona, BCNegra 2015, inclourà una taula rodona el proper 
dimarts 3 de febrer a les 17h a l’Auditori del Conservatori del Liceu (c/Nou de la Rambla, 88), 
en homenatge a l’Hospital del Mar, en el seu centenari. La taula rodona, sota el nom “La salut i 
la indústria: corrupció i esperança”, s’acostarà a la doble realitat dels medicaments, que ajuden 
a guarir malalties i alhora proporcionen grans beneficies a la indústria que els produeix.    

La taula rodona serà moderada pel doctor Jordi Carbonell, metge i escriptor i Comissari del 
Centenari de l’Hospital del Mar. Hi participaran Alberto Curiel, escriptor i enginyer de 
telecomunicacions; Belén Gopegui, escriptora i guionista i Maribel Medina, escriptora.  
 
Realitat i ficció 
A la taula rodona, els participants s’acostaran als límits i les contradiccions de la salut i la 
indústria farmacèutica des de les històries de ficció que han presentat els tres autors a les 
seves novel·les. Alberto Curiel és autor, entre d’altres, de El caso Galenus, en què es porta a la 
llum l’estat dels tractaments i la recerca respecte al càncer i la possibilitat d’un món on aquesta 
malaltia fos eradicada. Per la seva part, Belén Gopegui, prolífica autora amb novel·les 
adaptades al cinema, ha publicat el 2014 l’obra El comité de la noche, en què dues dones 
s’enfronten al tràfic i compra-venda de sang. La Maribel Medina també acaba de publicar al 
2014 Sangre de barro, on es desenvolupa una perillosa investigació sobre el dopatge en 
l’esport d’elit. El moderador, el Dr. Jordi Carbonell, reumatòleg i Cap de Servei emèrit de 
l’Hospital del Mar i escriptor, afegirà el contrapunt de la realitat, en què els medicaments 
esdevenen una de les claus de la recuperació de la salut de les persones.   

       
 
 
 

 



 

  

 
Sobre BCNegra 2015 
BCNegra o Barcelona negra és una trobada literària anual que va néixer l’any 2005 de la mà 
del llibreter Paco Camarasa de la llibreria Negra y Criminal del barri de la Barceloneta -on es 
troba també l’Hospital del Mar al qui enguany homenatja amb aquesta taula rodona- que se 
celebra enguany dels dies 29 de gener al 7 de febrer. Es pot trobar el seu programa a 
bcn.cat/bcnegra  
 
Sobre el Centenari de l’Hospital del Mar  
L’Hospital del Mar va néixer el novembre de l’any 1914 de la necessitat de la ciutat davant una 
epidèmia i les instal·lacions temporals habilitades per l’emergència van esdevenir estables per 
la persistència de les amenaces i la determinació d’un il·lustre grup de metges de la ciutat. La 
feina i l’esperit de generacions ha permès que s’adaptés, donant el millor d’ell mateix, a allò que 
la ciutat ha necessitat, fos una epidèmia o uns jocs olímpics. 

L’Hospital ha previst celebrar el seu Centenari arropat pel reconeixement d’institucions, entitat i 
la gent de la ciutat de Barcelona. Diferents activitats obertes a la ciutadania s’aplegaran en un 
complet programa que inclou des d’activitats científiques amb la participació de convidats de 
renom internacional, com la conferència del Dr. Fuster, fins  a cicles de conferències 
divulgatives, a més d’una exposició fotogràfica, reculls d’anècdotes i imatges, una publicació 
històrica i un documental televisiu. Els actes abastaran des de novembre de 2014 a octubre de 
2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació 

Verònica Domínguez (932483072) / Maribel Pérez (619885326). Servei de Comunicació de 
l’Hospital del Mar. 




