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ENEWS SETMANA MUNDIAL DE LES IDP 2016

En el marc de la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries, que va
tenir lloc del 22 al 29 d'abril, l'ACADIP va organitzar diverses activitats informatives i
lúdiques, amb l'objectiu de donar a conèixer les IDP a la societat. A continuació us
presentem un resum de totes elles.

DIFUSIÓ

Campanya publicitària
L'actor català Jordi Planas ha cedit gratuïtament la
seva imatge per a la campanya "Posemhi
cullerada", basada en la importància de la
investigació en l'àmbit de les IDP, difosa en
diferents

suports: pósters, opis, cartells

als

autobusos de Transports Municipals d'Egara i
emisions en els monitors del Metro de Barcelona.
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Presentació de la Setmana Mundial de les IDP a
Castelldelfels
L'acte de presentació de la Setmana Mundial de les
IDP va tenir lloc al Centre Cívic Frederic Mompou,
de Castelldelfels, dissabte 16 d'abril. Ens va
acompanyar el regidor de Salut i Consum de
l'Ajuntament de Castelldefels, Àlex Company, el
grup de Màgia Júnior, Brando i Silvana, i el grup
musical Màia, van amenitzar la vetllada de manera
solidària.

Doble enlairada de globus mundial
El 22 d'abril l'ACADIP va organitzar una enlairada
de globus a l'Hospital Universitari de Vic, i una
altra a l'IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter,
aquesta última en col·laboració amb la Barcelona
PID Foundation.
Aquesta acció s'ha inclòs dins del programa de la
PI Week 2016 de la Jeffry Modell Foundation,
que, com cada any, ha coordinat a nivell mundial
una enlairada de globos per fer visible l'existència
de les IDP. +info

OCI I FAMILIAR

IV Festa de les IDP
La quarta Festa de les IDP va tenir lloc el 24
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d'abril a la Plaça Major de Vic.
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Va ser una jornada lúdica, en la qual tots vam
poder gaudir de diverses activitats: globus
aerostàtic, inflables, taller de maquillatge, l'activitat
de "Metge per un dia", batukacada, sessió de
zumba i botifarrada solidària, entre d'altres.
Vam comptar amb la presència de la
il·lustradora Pilarín Bayés i de l'actor Miquel
Sitjar. +info

CIENTÍFIC

VI Curs de formació en IDP per a metges
residents
L'ACADIP va copatrocinar el el VI Curs de
formació en IDP per a metges residents, realitzat
els dies 18, 19, 26 i 27 d'abril a Barcelona,
i organitzat pel grup d’IDP de les Societats
Catalanes de Pediatria (SCP) i Immunologia (SCI).

DIFUSIÓ A MITJANS DE COMUNICACIÓ
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El 9 Nou  L'Alba ha de carregar piles cada quatre setmanes però fa vida
normal  22/04/16 Descarregar
El 9 Nou  Injecció de defenses  22/04/16 Descarregar

RÀDIO
El 9 FM  Entrevista Dr. Pere SolerPalacín  20/04/16 Descarregar
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El 9 TV  El 9 Informatiu  25/04/16 Descarregar
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El 9 TV  Alba Begara, una noia de Roda diagnosticada d'una
immunodeficiència primària  24/04/16 Descarregar
El 9 TV  El 9 Informatiu  22/04/16 Descarregar
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PRÒXIMAMENT...
Diada UE Castelldelfels
04/06/16
+info
ESID BIENNAL MEETING
2124/09/16
+info
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