Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Dissabte s’inaugura a Mollet el II Congrés sobre la
Síndrome de CHARGE
Aquest cap de setmana, l’Associació Espanyola Síndrome de CHARGE
organitza el segon Congrés Nacional a l’Hospital de Mollet. La
inauguració es farà dissabte al matí i comptarà amb la presència de
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs.
El Congrés està organitzat per l’Associació Espanyola de Síndrome de
CHARGE, que va néixer a través de les inquietuds de familiars de nens
afectats per aquesta síndrome encara força desconeguda amb l’objectiu de
promoure la investigació sobre aquesta patologia i millorar la qualitat de vida
tant dels afectats, com dels pares i cuidadors.
El Congrés va adreçat a les famílies d’infants afectats de CHARGE i a
qualsevol professional o persona compromesa amb les dificultats d’aquesta
malaltia.
Dissabte, a ¼ de 10 del matí, s’inaugurarà el II Congrés amb la presència de la
secretària de l’Associació, Montse Ruiz; el director de l’Àrea Sociosanitària de
la Fundació Sanitària de Mollet, Joan Solà; l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; i
el regidor coordinador de l’Àrea d’Acció Institucional i Participació de
l’Ajuntament, Antonio Felices.
Tot seguit tindran lloc una sèrie de ponències a l’Hospital de Mollet, que
comptaran amb diferents experts i professionals, entre els quals s’hi compta el
periodista i escriptor Màrius Serra, que farà la conferència inaugural, i la
doctora Maria Antònia Claveria, metge otorrino de l’Hospital Sant Joan de Déu,
especialitzada en la sordesa i els seus tractaments.
Per la tarda, l’Associació celebrarà la seva assemblea anual al Centre Cívic de
Can Borrell. Diumenge, es faran diferents tallers per a les famílies, al CC Can
Borrell.
A les 9 del matí, es farà l’atenció als mitjans de comunicació.

Inauguració del II Congrés de la Síndrome de CHARGE
Dissabte 5 d’octubre
9 h – Atenció a la premsa
9.15 h - Inauguració
Auditori de l’Hospital de Mollet (rda. Pinetons, 8)
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