nota de premsa

L’hospital Sagrat Cor organitza un sopar de Nadal per als veïns del barri
Barcelona, 19 de desembre de 2017. Per a celebrar les dates més màgiques de l’any el proper dia 20 de
desembre l’Hospital Sagrat Cor organitza un sopar de Nadal per als veïns del barri a la cafeteria de l’Hospital.
La celebració tindrà lloc a les 20:00 hores i està oberta a tots els veïns del barri usuaris del menjador de la
parròquia Sant Eugeni I, Papa. A més, per a tots aquells veïns que no puguin acudir-hi, els voluntaris del
Sagrat Cor i de la parròquia els portaran el sopar a casa. S’ha conﬁrmat l’assistència de 150 persones.
L’àpat ha estat organitzat conjuntament amb Mossèn Nino, rector de la parròquia Sant Eugeni I, Papa.
Treballadors del centre sanitari, voluntaris de la parròquia i estudiants de la Universitat Abat Oliba
participen com a voluntaris preparant la festa, adequant els espais, acompanyant als convidats i atenent les
seves necessitats. El més important es fer que se sentin com a casa i gaudeixin d’una nit de celebració.
El Nadal és temps d’estar amb les persones més properes i una bona manera de fer-ho és organitzant
aquesta trobada i compartir una estona amb ells. L’Hospital Universitari Sagrat Cor està molt arrelat al barri,
ja que atén les necessitats sanitàries d’una bona part de la seva població, i és una institució molt estimada
pels veïns.
La col·laboració entre el Sagrat Cor i la parròquia Sant Eugeni I, Papa, és molt estreta ja que el seu rector,
Mossèn Nino es qui porta el servei religiós de l’hospital i atén les necessitats dels pacients.
L’acte començarà a les 20.00 hores amb una sorpresa i continuarà amb el sopar ﬁns a les 22.00 hores.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels
60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les quals destaquen cirurgia toràcica, cirurgia
docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També
disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.
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