Entrada lliure

19 D’OCTUBRE
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

Exposició

DESMITIFIQUEM
EL CÀNCER DE
)
MAMA
(gAmis hom.

La mirada
ardent
Hospital Clínic de Barcelona

Tornem a exposar “La mirada ardent”: la
col·lecció de pintures de la CARMEN Marcos,
els dibuixos del doctor JAIME Monner i les
fotografies de l’ARIADNA Salvador, que ja es
van exposar durant la celebració del Dia
Mundial del Càncer de Mama l’any 2004.
Aquesta vegada, l’exposició es podrà veure
als passadissos dret i esquerre de la primera
planta de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Informació

Disseny: Núria Garí. Àrea d’Audiovisuals. Hospital Clínic de Barcelona

C/ de Villarroel, 170. 1a planta
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Hospital Clínic de Barcelona
Unitat Funcional de Patologia de la Mama
C/ de Villarroel, 170 - 08036 Barcelona
Tel.: 93 227 54 00 · www.hospitalclinic.org
(gAmis) Grup d’Ajuda Mama i Salut
Apartat de correus 12.026 - 08080 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18 · gamisasociacion@hotmail.com
www.gamisassociacio.org

Amb el patrocini de:

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Facultat de Medicina

Amb la col·laboració de:

Com cada any,
, Grup
d’Ajuda Mama i Salut, associació de
dones afectades vinculada a
l’Hospital Clínic de Barcelona, i sota
el lema “Desmitifiquem el càncer de
mama”, volem comunicar-nos a
través de diverses activitats per
donar a conèixer millor tot el procés
vinculat a aquesta malaltia i oferirne una visió positiva. En aquesta
ocasió volem reunir la ciència i l’art
a través de l’art de la paraula.

Activitats de divulgació
científica.

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

Taules rodones.

Dijous, 19 d’octubre de 2006

Gaudirem de la música de JOAN MANUEL Serrat i llegirem unes paraules seves encoratjadores.
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De 09.00 a 09.15 hores. Benvinguda de la Degana de la Facultat de Medicina, TERESA Estrach
De 09.15 a 10.00 hores. Facultat de Medicina, aula 2 (Pi i Sunyer), c/ de Casanova, 143

La literatura i els mitjans de comunicació tenen un paper important per donar una visió positiva
dels avenços en el càncer de mama

,
,
,

Els mitjans informen prou sobre el càncer, o no?
Es té prou en compte que la informació la llegeixen persones que estan passant per moments difícils?
No seria millor donar la volta a la informació i presentar-ne primer la part positiva? Per exemple, pel que fa al percentatge
de mortalitat i supervivència?

Aquesta commemoració coincideix,

Amb la participació de: MILAGROs Pérez Oliva, El País; MERCÈ Conesa, El Periódico; MARTA Ricart, La Vanguardia;
MAGDA Oranich (advocada/escriptora); MONTSE Clavero (periodista); OLGA Boluda (periodista); CELIA Escudero, Presidenta de (gAmis)

enguany, amb el centenari de

Moderador: MARC de Semir, cap de l’Àrea de Comunicació i Relacions Externes de l’Hospital Clínic de Barcelona

l’Hospital Clínic de Barcelona i

Convidats: PILAR Vallugera, presidenta del Consell de Dones de l’Ajuntament de Barcelona

(gAmis) vol dedicar la diada a
remarcar i agrair a tots els
professionals d’oncologia (mèdica i
radioteràpica) la tasca tan
important que dia a dia duen a
terme, sacrificant fins i tot les seves hores de lleure
i allargant la jornada d’una manera que, de vegades,
sembla impossible.

De 10.30 a 12.00 hores. Facultat de Medicina, aula 2 (Pi i Sunyer), c/ de Casanova, 143

El càncer de mama al Clínic: reptes de futur

,
,

Evolució dels darrers cinc anys de l’Hospital Clínic de Barcelona en el càncer de mama
Perspectiva des de la Conselleria de la situació del càncer de mama a Catalunya/Barcelona/Clínic
Amb la participació dels metges de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona: GABRIEL Zanón,
coordinador global de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama (Ginecologia); MONTSE Muñoz, coordinadora del Programa de
Càncer de Mama (Oncologia Mèdica); BLANCA Farrús (Oncologia Radioteràpica); JESÚS Tejero, Rehabilitació; FINA Abadal, infermera
(Mamografies); JAUME Güell, coordinador d’infermeria de l’Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia (Oncologia Mèdica);
ROSA MARIA Francisco, infermera d’Oncologia Radioteràpica; membres de (gAmis).

Aquestes activitats estan adreçades gratuïtament al

Moderadors: PERE Gascón, cap del Servei d’Oncologia Mèdica; MONTSE Gironès, fisioterapeuta (Rehabilitació)

públic en general per tal d’informar-lo i

Convidats: representant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

tranquil·litzar-lo; en definitiva, tenen com a
objectiu desmitificar el càncer de mama, que
continua essent un tabú.

u-hi!
e
p
i
c
i
t
! Par re
m
e
r
e
p
s
Us hi e Entrada lliu

12.30 hores. Claustre de la Facultat de Medicina

Recital de poesia
Amb la participació de GEMMA Arimany, autora del llibre Ferro Trencadís, premi MARTÍ Dot de Poesia
13.00 hores. Passadís de la Facultat de Medicina. S’oferirà un aperitiu a tots els assistents

Taula informativa. 19 d’octubre de 2006 · C/ de Casanova, 143, davant de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Barcelona. Es facilitarà informació sobre el càncer de mama, l’associació
(gAmis) i publicacions relacionades amb el tema, i també es distribuirà el fullet Recull
d’experiències de l’any 2004.

