Sta. Eulàlia de Ronçana, setembre de 2018

Benvolguts/des companys/es,
Iniciem aquest curs acadèmic 2018-2019 amb el nou calendari d’activitats que us adjuntem.
Mantenim la mateixa estructura i nombre de sessions del curs passat, i per tant, la sessió
inaugural coincidirà amb la pediàtrica del mes de novembre. En finalitzar l’acte es
comunicarà oficialment el guanyador de la Publibeca Allergy Therapeutics, i el clourem amb
un aperitiu. Recordeu que la sessió es farà a l’Auditori Novartis.
El Matí Al·lergològic l’organitzaran les companyes de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan
Despí, i la sessió de residents, a la seu de l’Acadèmia, recau enguany en la Unitat Docent de
l’Hospital Germans Trias de Badalona. L’organització de la sessió correspon als residents i
als seus tutors, però tant per l’entusiasme amb què la preparen com per la seva gran
qualitat científica, no cal dir que també és molt profitosa per als “sèniors”, per la qual cosa
animo tothom a assistir-hi.
El Taller SCAIC l’organitzarà el Comitè Web, que promet una jornada molt participativa, i
finalment la Jornada de Cloenda serà els dies 14 i 15 de juny. Aquest any, per raons
d’aforament, hem hagut de canviar de seu i es farà a l’hotel NH Constanza de l’Illa Diagonal.
Per acabar, comentar-vos que estem treballant en l’organització d’altres activitats
científiques de les quals us n’anirem informant degudament.
Vull aprofitar l’ocasió per agrair als comitès la tasca que fan així com a tots els socis que
amb la seva participació activa mantenen ben viva la Societat. Recordeu que podeu trobar
informació de totes les activitats, cursos, ofertes de treball, projectes dels comitès, etc. a la
pàgina web de la SCAIC, i també en els butlletins (newsletters) que periòdicament us
anirem enviant. És molt important que actualitzeu les dades de contacte de l’Acadèmia, ja
que per la nova LOPD a partir d’ara els enviaments es faran des de la seva secretaria.
Com sempre, la Junta de la SCAIC està a la vostra disposició per a tot allò que considereu
oportú comentar o aportar. Afectuosament, en nom de tota la Junta,
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