
                                                                                  
                                                                            

 

Barcelona, 22 d’abril de 2016 

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 7 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: “Ni ens n’oblidem, ni en 
vivim pendents”. 
 
La celebració s'iniciarà a les 10 h. del matí a L’Hospitalet de Llobregat (Hospital 
Universitari de Bellvitge) amb diverses activitats per donar visibilitat a les MII, en les 
quals pot participar tothom que ho desitgi.  
A les 12h. començarà l'Acte Institucional a la Sala d’Actes de  l’Hospital Universitari de 
Bellvitge.  (adjuntem programa). 
 
Com a representants d'ACCU Catalunya, de GETECCU, i de la Societat Catalana de 
Digestologia pensem que és molt important que tant les institucions com 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 als actes per donar 
visibilitat a les MII. Serà una manera de donar suport als pacients i de donar visibilitat a 
la MII. 
 
T'esperem a l’Hospital Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) el proper 7 de 
maig. 
 
Atentament, 
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