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El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital 
Arnau és el Comitè Local Organitzador del 59è 
Congrés de la Societat Espanyola 
d’Endocrinologia i Nutrició 
 
El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida és el Comitè Local Organitzador de la 59a edició del Congrés de la 
Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN), que se celebra del 18 al 
20 d’octubre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Cal destacar 
que, per primer cop, un hospital terciari com el lleidatà és el responsable de 
l’organització de l’esmentat Congrés, que ja té 1.500 persones inscrites. 
 
Un any més, l’objectiu del Congrés és comunicar els avenços científics i mèdics 
més rellevants de l’especialitat, amb la participació d’un centenar de ponents 
nacionals i internacionals. 
 
Els professionals del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Arnau juguen 
un paper molt important en aquest Congrés, ja que participen com a moderadors 
en gairebé totes les taules rodones. D’altra banda, el gerent territorial de l’Institut 
Català de la Salut a Lleida, Mateu Huguet, serà a la taula inaugural del Congrés, 
que tindrà lloc el 18 d'octubre a les 18 h. 
 

La conferència inaugural “Microbiota i salut metabòlica maternofetal”, és a càrrec 

de Carmen Collado i tindrà lloc a les 17.15 h. A continuació, Albert Lecube, cap 

del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Arnau i president del Comitè 

Local Organitzador del Congrés, moderarà la taula inaugural acompanyat de 

Josep Vidal, director de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques de 

l'Hospital Clínic de Barcelona i president del Comitè del Programa del Congrés, i 

de Manel Puig, cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Institut Germans 

Trias i Pujol i president de la Junta Directiva de la SEEN. 

 

En les diverses ponències programades, fins al 20 d'octubre, es tractaran 

aspectes relacionats amb la tiroide, la diabetis, l’obesitat i la neuroendocrinologia, 

així com amb la relació entre nutrició i càncer, entre altres temes. 

 

17 d’octubre de 2017 


