LA JUNTA COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL DEL COL·LEGI
DE METGES CELEBRA L’ACTE DE LA PROFESSIÓ MÈDICA
Barcelona, 30 de maig de 2022.– La Junta Comarcal del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB) ha organitzat l’Acte de la Professió Mèdica del Vallès
Oriental, tindrà lloc el proper dijous dia 2 de juny a les 20 hores, a la Sala
Francesc Tarafa de Granollers (carrer de Corró, 47).
La celebració serà un punt de trobada per a tots els professionals de la salut que
viuen i/o treballen a la comarca i tindrà un caràcter professional, cultural i lúdic.
Durant l’acte es farà un reconeixement als professionals de la comarca per la
seva implicació i esforç durant la pandèmia de COVID-19, i es lliurarà el premi
Dr. Carles Vallbona i Calvó corresponent a l’edició de l’any 2019, pendent
d’entrega per motiu de la pandèmia.
La informació sobre la guanyadora del Premi hauria d’estar embargada fins el
mateix dia 2 de juny a les 22 hores:
•

Inmaculada Baeza Pertegaz, metge especialista en psiquiatria,
PREMI DR. CARLES VALLBONA CALBÓ 2019 en l’àmbit de
l’atenció hospitalària, pel treball Estudi prospectiu durant un any de
la funció hepàtica en nens i adolescents en tractament amb
antipsicòtics de segona generació: seguretat i relació amb la síndrome
metabòlica.

La presidenta de la Junta Comarcal del Vallès Oriental, Elisabet Deig,
presentarà l’acte, i el director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, pronunciarà
la conferència “La salut dels professionals de la salut”. Finalment, el president
del CoMB, Jaume Padrós, clourà la jornada. Podeu accedir al programa complet
de l’acte en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu contactar amb el Sr. Ricard León (Unitat de
Participació del CoMB. tlf. 672 795 823; ricard.leon@comb.cat)
Col·legi de Metges de Barcelona
Departament de Premsa i Mitjans Externs
Passeig de la Bonanova, 47. Barcelona
Telèfon: 935 678 830
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