
Registre núm.

Nom i cognoms_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________DNI _________________________

Adreça_______________________________________________________________________________________________________________

Codi postal _____________________________Població ______________________________________________________________________

Telèfon ________________________________Fax______________________________e-mail _______________________________________

Especialitat ______________________________________________________________________________Any títol _____________________

Resident de R1 R2 R3 R4 R5

Socis .......................................... 370 € MIR............................................. 270 € No socis .................................. 560 €

Drets d’inscripció

Xec
■■    xec adjunt núm. ............................................................Banc.............................................................................................................................

Transferència
■■ Transferència al cc. 0049 4763 05 2616015092 (Indiqueu el concepte: 16a. Reunió Anual i afegiu el nom i cognoms de l'inscrit)

Imprescindible enviar el comprovant del pagament i la butlleta d'inscripció a secretaria abans del 7 de maig.

Tramesa
Aquesta butlleta ha de ser complimentada i enviada a la secretaria tècnica adjuntant el xec o el resguard de la transferència.

Forma de pagament

Fundació Catalana de Pediatria
16a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria - Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona

Tel. 93 203 03 12 Fax 93 203 26 18 - www.scpediatria.cat - scpediatria@academia.cat

Secretaria tècnica

Activitats prereunió divendres al matí
Vull assistir al:

Taller: Embenats. 11:00 a 14:00 Sala1
Dr. Aleix Vidal
Traumatòleg. Centre mèdic Teknon. Serveis Mèdics 
de Baqueira-Beret i Boí Taüll.

Taller: Tècniques de petita cirurgia. 11:00 a 14:00 Sala 2
Dr. Joaquín Maldonado
Cap Servei Cirurgia pediàtrica. Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Les places dels tallers són limitades a 20 persones.
La inscripció és gratuïta i inclou el material necessari per dur 
a terme el taller. No inclou dinar. Imprescindible reservar prè-
viament la plaça. L'organització confirmarà per escrit l'adjudi-
cació de les places. 
L'organització es reserva el dret d'anul·lar el taller si no hi ha
un mínim de 6 inscrits.

Activitats postreunió diumenge al matí
Vull assistir al:

Ruta del Romànic. 9:30 a 12:30
Visita a Santa Maria d’Arties, Sant Andreu de Salardú, Santa
Eulàlia d'Unha. Sant Miquèu de Vielha. 
Guia acompanyant.

Caminata per la vall. 9:30 a 13:30
Ascenció al Montorbison (2167 m). 
Desnivell: 417m. Dificultat: fàcil (3 hores anada i tornada). 
Imprescindible calçat de muntanya, roba d'abric/pluja i 
cantimplora. Guia acompanyant.

Les places de les activitats postreunió són limitades 
a 30 persones cadascuna.
La inscripció és gratuïta i no inclou dinar. Imprescindible reser-
var plaça prèviament. L'organització confirmarà per escrit l'adju-
dicació de les places. L'organització es reserva el dret d'anul·lar
l'activitat si no hi ha un mínim de 6 inscrits.

Butlleta d’inscripció
Fundació Catalana 
de Pediatria
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona 
Tel. 93 203 03 12 · Fax 93 203 26 18
scpediatria@academia.cat
www.scpediatria.cat

La inscripció inclou: documentació, assistència als actes científics, dinar de treball i sopar de cloenda del dissabte.

Política de cancel·lacions: és imprescindible una notificació per escrit. Es retornarà l’import excepte 24 euros 
en concepte de despeses de gestió. Les anul·lacions fetes amb menys de 30 dies d’anticipació no tindran dret a devolució.
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