
                                                                                                     
                                                                            

 

Badalona, 4 de maig de 2015 

Benvolgut company, 
 
 

L'Associació  de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), el Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) i la Societat Catalana 
de Digestologia organitzen, de forma conjunta, un acte de celebració del Dia Mundial de la MII 
que tindrà lloc el proper  dia 17 de maig i que forma part de diferents actes organitzats entre 
ACCU i GETECCU arreu de l'estat espanyol sota el lema "volem millorar la qualitat de vida dels 
pacients amb MII".   
 
A Catalunya, amb el suport del  Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, aprofitarem l'acte per donar visibilitat a aquesta malaltia i 
conscienciar de les necessitats dels pacients , amb el lema: "afrontem la MII com un repte". 
 
La celebració s'iniciarà a les 9 h. del matí amb la participació, dels esportistes del grup  
“Deportistas EII ACCU Catalunya” i dels pacients i acompanyants que ho desitgin, a la “XXXVI 
Cursa Popular Ciutat de Badalona 10 Km - Cursa del Dimoni 2015”  per tal de donar visibilitat a 
les MII.  
 
A les 12 h. començarà l'Acte Institucional a l’Hospital Municipal de Badalona (adjuntem 
programa). 
 

Com a presidents d'ACCU Catalunya, de GETECCU, i de la Societat Catalana de Digestologia 
pensem que és molt important que tant les institucions nacionals como els pacients vegin que 
aquestes iniciatives compten amb el suport de les principals Unitats de MII dels hospitals 
catalans, i per això et demanem que al menys un representant de la teva unitat hi sigui present 
a l’acte institucional i si ho desitgen participin a la cursa. Serà una manera de donar suport als 
pacients i de donar visibilitat a la MII. 
T'esperem a Badalona  el proper 17 de maig. 

 
Atentament, 
 
 

 
 
 
 
 

                                           

Enric Bosch   Eugeni Domènech                  Jordi Guardiola 
President                                   President                                 President      
ACCU Catalunya              GETECCU                                 Societat Catalana Digestologia 
 

 



                                                                                                     
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA CURSA:  

 

 Es pot triar fer la cursa de 4 km (Cursa Mitjana) o la de 10 km (Cursa Gran). 

 

 Lloc de sortida i arribada: la Rambla.  

 

 Les inscripcions es faran des d'ACCU Catalunya. Els interessats a participar 

podeu escriure un correu a accucat.npe@gmail.com. 
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