Exposicions
de dibuixos i
fotografies
L'art pot oferir una mirada diferent per mostrar allò
que s'escapa de la raó científica. La totalitat de la
vida no s'explica només amb la ciència pura o només
amb l'art pur, sinó que són dues visions complementàries que ens ajuden a entendre-la i superar allò
que ens dificulta de gaudir-la i de ser feliços. Si bé
l'art no reflecteix mai una mirada objectiva, en
canvi, sí que ens fa veure més enllà de les coses, per
poder comprendre amb més amplitud i saviesa la
immensitat fugissera del nostre entorn.
Proposem tres tipus de mirades: la més objectiva i
científica, amb la presentació dels esbossos quirúrgics del DR. JAIME MONNER; una altra de més subjectiva, que reinterpreta els nus clàssics, amb els
dibuixos de CARMEN MARCOS; i una tercera, que uneix
la visió personal amb el desig de reflectir una realitat desdramatitzada de l'experiència que viuen les
dones que estan passant aquest procés terapèutic,
imatges resultants d'una sessió fotogràfica, interpretada per ARIADNA SALVADOR.

La mirada ardent

Entrada lliure

Informació
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA

CARMEN MARCOS, DR. JAIME MONNER, ARIADNA
SALVADOR

C/ de Villarroel, 170 - 08036 Barcelona
Tel.: 93 227 54 00

Del 19 al 29 d’octubre de 2004.
Inauguració, dilluns 18 d’octubre a les 19.00
hores, a la FACULTAT DE MEDICINA

www.hospitalclinic.org

De dilluns a divendres.
FACULTAT DE MEDICINA · Passadís 1a planta
C/ de Casanova, 143
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA · 1a planta

Disseny gràfic: Servei d’Audiovisuals - Hospital Clínic de Barcelona / Fotografia de portada: Ariadna Salvador

19 D’OCTUBRE
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

DESMITIFIQUEM
EL CÀNCER DE
MAMA

gAmis, GRUP D’AJUDA MAMA I SALUT
Apartat de correus 12026 - 08080 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18
Correu electrònic: gamisasociacion@hotmail.com
www.gamisassociacio.com
Amb el patrocini de:

CLÍNIC
Hospital Universitari

UNIVERSITAT DE BARCELONA

En commemoració del Dia Mundial del
Càncer de Mama, el 19 d'octubre, les
dones membres de gAmis, Grup d'Ajuda
Mama i Salut, associació de persones
afectades vinculada a l'HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA, i sota el lema Desmitifiquem
el càncer de mama, volen reunir la
ciència i l'art per tal de donar a conèixer millor tot el procés vinculat a
aquesta malaltia i oferir-ne una visió
positiva.
La iniciativa ha sorgit de membres de gAmis i ha
comptat amb la col·laboració entusiasta de la UNITAT
FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA de l'HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA de la FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA; de
les dones que estan en procés de tractament de la
malaltia que han participat en la sessió fotogràfica
que ha originat una de les sèries de l'obra exposada;
del DR. JAIME MONNER (Cirurgia Plàstica), autor dels
esbossos quirúrgics; de les artistes CARMEN MARCOS i
ARIADNA SALVADOR que, desinteressadament, han realitzat els dibuixos i les fotografies, i de les persones
afectades durant alguna època de la seva vida, que
han transmès vivències, reflexions i anècdotes, que
han estat recollides en el fullet Recull d'experiències.
Des d'aquí els volem fer palès el nostre agraïment.
L'enfocament d'aquesta commemoració, amb xerrades, exposicions de dibuixos, fotografies i escrits està
centrat en la dona.
La difusió d'aquesta informació des de diferents punts
de vista significa una millora per qui pateix la malaltia i per a la societat que l'envolta. No es pot combatre el desconegut fins que no ens decidim a mirar-lo.
Aquestes activitats estan adeçades gratuïtament al
públic per tal d'informar-lo, tranquil·litzar-lo i, en
definitiva, tenen com a objectiu desmitificar el càncer de mama, que continua essent un tabú.

Activitats de divulgació
científica:
Taules rodones.

Dimarts, 19 d’octubre de 2004
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Prevenció, diagnòstic i tractament del càncer de mama. Un enfocament centrat en
la dona
11.30 a 13.30 hores · Facultat de Medicina, Aula 2 · C/ de Casanova, 143
A partir de quina edat té incidència la malaltia? Com es fa l'autoexploració? Què és la radioteràpia?
Què és la quimioteràpia? Actualment són menys agressius els tractaments? És inevitable el limfedema del braç? Quan es pot utilitzar la marihuana? El càncer de mama es cura?
Amb la participació dels metges i els professionals de la UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA de l'HOSPITAL CLÍNIC
BARCELONA:
DR. JOAN ALBANELL, Oncologia Mèdica; DRA. ANA BENAVIDES, Cribatge Mama; SRA. MARIA DOMÈNECH, infermera d’oncologia; DRA. BLANCA FARRÚS, Oncologia Radioteràpica; SRA. ROSA M. FRANCISCO, infermera de radioteràpia; SRA. MONTSE
GIRONÈS, fisioterapeuta (Rehabilitació); DRA. MONTSERRAT MUÑOZ, coordinadora del PROGRAMA DE CÀNCER DE MAMA
(Oncologia Mèdica); DR. JESÚS TEJERO, Rehabilitació; DR. GABRIEL ZANÓN, coordinador global de la UNITAT FUNCIONAL DE
PATOLOGIA DE LA MAMA (Ginecologia)
Moderador, DR. PERE GASCÓN, Cap de Servei d'Oncologia Mèdica
DE

Aprendre a conviure amb aquesta patologia i a resoldre els problemes del dia a dia
17.30 a 19.30 hores · Facultat de Medicina, Aula 2 · C/ de Casanova, 143
Com cal enfrontar-se al diagnòstic? Com s’ha de dir a la parella i als fills? Què canvia en la sexualitat de la parella? Quina importància té l'actitud davant de la malaltia per al pronòstic? Es pot ser
feliç després d'un tipus de procés com aquest? És important la comunicació amb altres persones que
pateixen la malaltia o que l'han sofert en algun moment de la seva vida? Quin paper tenen les associacions d'afectades? N'hi ha de diversos tipus, d'aquestes associacions?
Amb la participació dels metges de la UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA de l'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA:
DRA. MONTSERRAT MUÑOZ, coordinadora del PROGRAMA DE CÀNCER DE MAMA (Oncologia Mèdica) i DRA. NÚRIA SÁNCHEZ,
Psicòloga Clínica (Psicologia Clínica); membres de gAmis i parelles de les dones que han passat o estan passant per
aquest procés.
Moderadora, SRA. CÈLIA ESCUDERO, Presidenta de gAmis

Taula informativa. 19 d'octubre de 2004 · C/ de Casanova, 143, davant de la FACULTAT DE MEDICINA.
Es facilitarà informació sobre el càncer de mama, l'associació gAmis, i publicacions relacionades amb el tema, i també es distribuirà el fulletó Recull d'experiències.

