
Barcelona acull de nou el congrés de cardiologia més gran del món

 L’ESC Congress 2017 està organitzat per l’European Society of Cardiology (ESC) i se celebrarà al
recinte Fira Gran Via de Barcelona des d’aquest dissabte 26 fins al dimecres 30 d’agost

 El pròxim dijous 24 d’agost a les 10.00 hores se celebrarà la roda de premsa inaugural de l’ ESC
Congress 2017 a l’Ajuntament de Barcelona. Estarà presidida per Excma. Sra. Dolors Monserrat,
ministra de Sanidad y Consumo; Excma. Sra. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona i el Hble. Sr.
Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, i comptarà amb la participació
del Prof. Jeroen Bax, president de l’ESC; la Prof. Lina Badimon, vicepresidenta de l’ESC; el Prof.
Stephan Achenbach, director del programa científic, el Dr. Manel Sabaté, coordinador de l’ESC
per a la premsa local i el Sr. Constantí Serrallonga, CEO de Fira Barcelona. També hi assistiran el
Dr. Artur Evangelista, com a representant de la Societat Espanyola de Cardiologia; el Dr. Xavier
Viñolas, president de la Societat Catalana de Cardiologia i Steen Dalby Kristensen, president del
Comité de Comunicació de l’ESC

 Tots els periodistes que vulguin assistir al congrés, així com a la roda de premsa de dissabte a
les  13.00  hores  sobre  els  avançaments  en  cateterisme  cardíac  durant  els  darrers  40  anys,
hauran d’estar correctament acreditats. Més informació aqui

Barcelona, 23 d’agost de 2017-. L’ ESC Congress 2017, el congrés sobre cardiologia més gran del
món, obrirà les seves portes el pròxim dissabte 26 d’agost i romandrà a Barcelona fins el dimecres
dia 30.

Com a tret de sortida, l’European Society of Cardiology (ESC) organitzarà el dijous 24 d'agost a les
10.00 hores la roda de premsa inaugural de  l'ESC Congress 2017 en què s'anunciaran els temes
més destacats que seran motiu de debat entre la comunitat científica.

A  la  roda  de  premsa,  que  tindrà  lloc  al  Saló  de  Cròniques  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  hi
participaran: 

 Excma. Sra. Dolors Monserrat, ministra de Sanidad y Consumo 
 Excma. Sra. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 
 Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
 Prof. Jeroen Bax, president de l’European Society of Cardiology
 Prof. Stephan Achenbach, director del programa científic
 Prof. Lina Badimon, vicepresidenta de l’ESC 
 Dr. Manel Sabaté, coordinador de l’ESC per a la premsa local

https://www.escardio.org/
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=ca&u=https%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2FThe-ESC%2FPress-Office%2FESC-Congresses%2FPress-Registration-for-ESC-Congresses&sandbox=1


 Sr. Constantí Serrallonga, CEO de Fira Barcelona

També hi assistiran, en qualitat de convidats:
 Dr. Artur Evangelista, com a representant de la Societat Espanyola de Cardiologia
 Dr. Xavier Viñolas, president de la Societat Catalana de Cardiologia
 Steen Dalby Kristensen, president del Comité de Comunicació de l’ESC

Roda de Premsa d’inauguració*
ESC Congress 2017

Data: dijous 24 d’agost
Hora: 10.00 hores

Lloc: Ajuntament de Barcelona, Saló de Cròniques (Entrada per la Plaça Sant Miquel
per acreditacions)

*Es prega confirmació d’assistència als periodistes que desitgin assistir a aquesta roda de premsa a
cla@homeatc.com

"Barcelona, ciutat cardiosaludable" a l’Arc de Triomf
 
Amb motiu de la celebració de l'ESC Congress 2017, del 26 al 28 d'agost se celebrarán una gran
varietat  d’activitats  cardiosaludables  a  l'Arc  de  Triomf  dirigides  a  tots  els  ciutadans  en
col·laboració amb l'Associació Barcelona Salut (ABS). "Barcelona, ciutat cardiosaludable" té com a
objectiu promoure la necessitat d'adoptar uns hàbits saludables mitjançant tallers i la importància
de saber fer els exercicis de reanimació cardiopulmonar (RCP) davant d'una emergència.
 

Acreditació de periodistes   in situ   per l’  ESC Congress 2017 

Els  professionals  que  encara  no  hagin  rebut  una  confirmació  por  part  de  l’ESC  hauran  de
presentar:

1- Carnet de premsa o carta que acrediti la vinculació al mitjà de comunicació.
2- 3 publicacions recents relacionades amb temes de l’ESC, cardiologia o salut.
3- Signar de forma individual el document de polítiques d’embargament de l’ESC (adjunt al

correu).
Tant els periodistas,  als  quals  se'ls  ha confirmat l'acreditació,  com aquells  que realitzin ara el
procés han de recollir les acreditacions a l'entrada del congrés. Per assegurar el correcte accés a
les activitats de premsa es recomana recollir  l'acreditació amb suficient antelació. La recollida



d'acreditacions estarà disponible des de  divendres 25 d'agost al migdia fins a les 18:30 h i de
dissabte a dimarts de 7:00 a 18:30 h.

Pots trobar tota la informació sobre cóm acreditar-te a l’ESC Congress aqui.

Gravació d’imatges
L’acreditació de premsa permet gravar i fotografiar imatges generals del congrés, però no de les
sessions científiques. 

L'ESC oferirà a tots els periodistes, tant internacionals com nacionals, informació detallada sobre
les novetats del congrés, oferint un extens programa de rodes de premsa (onze internacionals i 3
específiques per a la premsa nacional).

Pròxima roda de premsa: “Cateterisme cardíac: 40 anys innovant”
 Lloc: Fira Gran Via (ESC Press Conference Room, 1ª planta)
 Data i hora: dissabte 26 d’agost a les 13.00 hores. Recollida d’acreditacions a partir de les

7 hores

Congrés Europeu de Cardiologia (ESC Congress 2017)
Dies: del 26 al 30 d’agost de 2017

Lloc: Barcelona, Fira Barcelona (Recinte Gran Via)

*Es convida als periodistes que planegen assistir a registrar-se   aqui
Els periodistes acreditats podran fer ús d'una sala de premsa atesa amb wi-fi i l'espai de treball disponible. A més,

es proporcionarà càtering durant tot el dia.

Sobre l’European Society of Cardiology
L’ESC aplega a més de 93.000 professionals de tota Europa i països associats. La seva missió és millorar la
qualitat  de  vida  dels  ciutadans  europeus  tenint  cura  de  la  seva  salut  cardiovascular,  que  promociona
mitjançant diferents activitats científiques i didàctiques que inclouen: directrius per a la pràctica clínica,
cursos i iniciatives educatives, enquestes paneuropees sobre patologies específiques i el Congrés Anual de
l'ESC, la trobada mèdica més gran a Europa.
A més, l'ESC realitza tasques de divulgació per a la població europea amb l'objectiu de promocionar la salut
del cor i establir hàbits que previnguin el risc cardiovascular.

Més informació aqui

Sobre l’ESC Congress 2017 

https://www.escardio.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=ca&u=https%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2FThe-ESC%2FPress-Office%2FESC-Congresses%2FPress-Registration-for-ESC-Congresses&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=ca&u=https%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2FThe-ESC%2FPress-Office%2FESC-Congresses%2FPress-Registration-for-ESC-Congresses&sandbox=1


L’ESC Congress és actualment el congrés més important sobre recerca, tractament i prevenció de la malaltia
cardiovascular. El focus d'aquest any són les innovacions en cardiologia. El congrés se celebrarà a Barcelona,
a la Fira Gran Via, des del 26 al 30 d'agost. 

La informació sobre les sessions Hot Line disponible aqui   

La informació sobre el programa científic el pots trobar aqui   

Per a més informació:

apple tree communications / Karla Islas - Carmen Espinosa - Clara Martínez 
Tfno.: 93 318 46 69 / 674753125/ 677317414/ 
e-mail: ki@homeatc.com/   ce@homeatc.com /   cla@homeatc.com   
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