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donar espai a
les emocions.

19 d'octubre de 2014

DIA MUNDIAL itifiquem el
desm
DEL CÀNCER DE MAMA

Organitzat per:

Actes dilluns 20 d’octubre a les 9.00 h a
la Facultat de Medicina
Amb el patrocini de:

Per què
escriure?
(gAmis) proposa en aquesta jornada una obertura cap
a l’escriptura terapèutica com a eina de suport, ajuda
i finalment acceptació de la pròpia malaltia.

La paraula escrita té un efecte especial en la guarició
que supera la mera reflexió interna. És per això que al
llarg del temps l’home ha utilitzat l’escriptura per
superar-se a ell mateix o ajudar-se en moments de
gran dificultat.
Una jornada de reflexió per descobrir el vincle íntim
que tenim totes les persones amb la pròpia narració
del que ens passa, i així potenciar al màxim els
nostres recursos per poder viure de manera
conscient una malaltia com és el càncer de mama.
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Amb el suport de:
U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

CLÍNIC

Facultat de Medicina

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
Casanova, 160 (S. de RHB - Hospital Clínic),
08036 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18 · junta@gamisassociacio.org
www.gamisassociacio.org

Dissenyat i maquetat: Pictograf

El càncer de mama és un gran daltabaix en la vida
d’una persona i sovint el protocol del tractament de la
malaltia no deixa espai perquè les emocions i els
sentiments facin el seu propi camí. Així doncs,
plantejarem com l’escriptura és una gran eina per
donar sortida a aquest seguit de situacions i vivències
que s’acumulen en aquests moments i on escriptor i
lector (són la mateixa persona) obren la porta del seu
món interior.

tar amb la creativita
olupar l'autoconeixem
re a expressar-se.
olupar la veu propia,
tar a les muses".
ar la imaginacio mitja
ular l'autoconfianca,
amb l'escriptura..
CIÈNCIA I ESCRIPTURA
U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Facultat de Medicina

CLÍNIC

Actes dilluns 20 d’octubre a les 9.00 h

ENTRADA GRATUÏTA

FACULTAT DE MEDICINA.
C/ de Casanova, 143, Aula 2 (Pi i Sunyer)

Activitats de divulgació
Com cada any, l’associació
associació de dones afectades, vinculada
a l’Hospital Clínic de Barcelona, i sota
el lema “Desmitifiquem el càncer

De 09.00 a 09.30 hores
Acte de benvinguda: J.M. Campistol (director mèdic de l'Hospital Clínic de BCN), F. Cardellach (degà de la
Facultat de Medicina de la Universitat de BCN), J. Górriz (presidenta de (gAmis), Il·lma. Sra. F. Vila (regidora
de Dona i Dret Civil de l'Ajuntament de Barcelona), A. Zabalegui (Direcció Infermera de l'Hospital Clínic de
BCN).

de mama”, vol comunicar-se a través
de diverses activitats per donar a
conèixer millor tot el procés vinculat
a aquesta malaltia i oferir-ne una visió

TAULA RODONA - L’escriptura com a teràpia en el càncer de mama

Escriure ajuda en el proces de la malaltia?
Hi ha experts en escriptura terapeutica?
L'escriptura es una eina per compartir el proces de la malaltia?
,

,

positiva.

De 09.30 a 09.45 hores
Presentació de la Jornada
De 10.00 a 12.00 hores

en el procés del
càncer de mama

,

,

L'associació (gAmis)
també vol aprofitar la diada
per donar les gràcies a tots els
professionals que dediquen el seu
temps a fer que el càncer es faci
menys feixuc i a investigar per
millorar la qualitat de vida
l’escriptura
de les persones
com a teràpia
de cara al futur.

Moderadora: Anna Macpherson (escriptora i periodista)
Components de la taula:
Carme Ciuró (escriptora i professora de música), Rosa Dachs (escriptora i mestra), Teresa Ferreiro
(escriptora i periodista), Quima Ricart (mestra i psicopedagoga) i Antònia Bonell (il·lustradora)
Per finalitzar, explicaran als presents el conte “La mare està malalta”
De 12.00 a 13.00 hores
Conferència Magistral: “De la medicina personalitzada a la medicina de precisió”
P. Gascón (consultor sènior del servei d’Oncologia Mèdica i professor titular de la Facultat de Medicina,
Universitat de Barcelona)
De 13.00 a 13.30 hores - Petit refrigeri (passadís primer pis) - Patrocinadors Juve y Camps i Danien

TAULA INFORMATIVA

Us hi esperem! Participeu-hi!

Davant de l’Aula Pi Sunyer, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. c/ de Casanova, 143
- L’associació (gAmis) facilitarà informació per donar a conèixer millor tot el procés vinculat a
aquesta malaltia.
Comitè organitzador: M. Gironès, M. Montserrat, M. Llopart (correctora lingüística) i C. Ciuró (textos).

