Barcelona, febrer 2018
La Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya, Federació AICE, amb motiu de la
celebració del:

DIA INTERNACIONAL DE L'IMPLANT COCLEAR 2018
24 de febrer 2018 a les 10:30
Us invita al Poble Espanyol, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, començant
per una visita al recinte, seguit de conferències en el restaurant on més tard celebrarem un
dinar de germanor, degustant una calçotada. La Jornada seguirà el següent horari:
10:30 Ens reunirem a l'entrada per a la visita del Poble Espanyol, seguint als monitors de la
Federació AICE. També podeu donar una volta per lliure.
11:45 Ens farem la foto de grup a les escales del “Monestir de Sant Miquel”. D'aquí ens
dirigirem a la sala cava per a les conferències.
12:30 Inauguració: El nostre president donarà la benvinguda a les conferències i ens parlarà de
la protagonista del póster del dia IC 2018, Simone Botha.
13:00 Conferència mèdica: “Implantació i Reimplantació Coclear” a càrrec del Dr. César Orús,
cap del programa d'implants coclears del servei d'ORL, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona.
13:40 Conferència accessibilitat: “Club dels Subtituladors”.
14:00 Conferència joves: “Campaments AICE – experiència de participants i monitors”.
14:15 Lectura del Manifest.
14:30 Calçotada en el restaurant “La Font de Prades”, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27 (dins
del Poble Espanyol).
Preu entrada al recinte, conferències i dinar:
SOCIS I FAMILIARS:
NENS:
NO SOCIS:
NENS NO SOCIS:
25 € per persona Calçotada 10 € Menú infantil 35 € per persona 15€ Menú infantil
És necessaria inscripció amb els noms complerts i edat de tots els participants, telèfon i/o mail
de contacte. Podeu contactar per email aice@implantecoclear.org o trucant al telf.
93.331.74.75
Inscripció en el nº de compte de Federación AICE: ES58 – 2100 – 1018 – 1502 – 0008 – 9259
La jornada serà accessible a la comunicació amb transcripció en directe en pantalla.

Us esperem!
Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España)
C/ Fernández Duró, 24, bajos 08014 Barcelona Telf. 93.331.74.75
http://www.implantecoclear.org aice@implantecoclear.org

