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 L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Institut de Recerca de Sant Pau organitzen 
la 3a Jornada Participativa sobre Qualitat de Vida i Càncer de Mama, Entre Nosaltres, 
el dissabte 4 de maig de 2019, al Recinte Modernista de Sant Pau.

L’objectiu és promocionar totes aquelles activitats que puguin retornar la qualitat 
de vida a les pacients que han patit aquesta malaltia i recaptar fons destinats, 
íntegrament, a desenvolupar la segona part d’un estudi iniciat l’any 2015, a l’Institut 
de Recerca de Sant Pau, que analitza l’impacte socioeconòmic del càncer de mama 
en les nostres pacients per tal de poder millorar el seu benestar diari.

Aquesta és una iniciativa que va néixer fa dos anys del Servei Mancomunat de 
Cirurgia Plàstica i Reparadora de Sant Pau-Hospital del Mar i es va organitzar 
amb la col·laboració de tots els serveis mèdics i professionals de la salut que 
treballen amb el càncer de mama a la nostra institució. La trobada Entre Nosaltres 
d’enguany comptarà, com en la primera edició, amb la col·laboració de cirurgians 
plàstics, oncòlegs, epidemiòlegs, investigadors, infermeria especialitzada, societats 
mèdiques, associacions ciutadanes i de pacients que lluiten per la prevenció i contra 
el càncer de mama i les seves complicacions.

Entre Nosaltres serà una jornada oberta a la ciutadania amb xerrades, col·loquis, 
tallers, activitats lúdiques i d’altres enfocades a informar, orientar, animar i reunir 
a totes aquelles persones que conviuen amb aquesta malaltia, identifiquen la 
repercussió social del càncer o simplement se senten vinculades a la causa i estan 
interessades en conèixer i incorporar pautes de vida saludables al seu dia a dia.

Acte científic dirigit Als professionAls sAnitAris
Últims avenços en el càncer de mama hereditari

18 h  recinte Modernista de sant pau

Coordinadors: 
dr. Barnadas i dra. ramón i cajal

Ponents:
• Consol López San Martín, infermera i gestora de casos d’Assessorament i prevenció  
   del càncer familiar. Hsp

• Dra. Adriana Lasa, genetista de l’Hospital sant pau

• Dr. Jaume Masià, director del servei de cirurgia plàstica de l’Hsp 

• Dra. Sònia Servitja, oncòloga de l’Hospital del Mar

DIJOUS 2 DE MAIG



10:00 - 11:00h  Què hEM ApRès DE Nou sobRE El càNcER DE MAMA 

 coordinador:  Dr. Agustí Barnadas  
 ponents: Dra. Cristina Saura, de l’Hospital Vall Hebron • Dr. Miguel Gil i Gil, de 

l’Hospital ico duran i reynals • Dra. Núria Rodríguez, de l’Hospital parc salut 
Mar • Dra. Montse Muñoz, de l’Hospital clínic • Montse Domenech Agata

11:00 - 12:00h  NovEtAts EN lA cIRuRGIA oNcolòGIcA 

 coordinadora:  Dra. Valdecasas
 ponents: Dra. Mª Jesus Pla, ginecóloga especialitzada en càncer de mama de 

H. Bellvitge • Dr. Xavier Sanz, radioterapeuta especialitzat en càncer de mama 
del H. del Mar • Dra. Valdecasas, ginecòloga de l’Hospital sant pau • Dra. 
Fuentes, Hospital sant pau

12:30 - 13:30h  càNcER hEREDItARI

 coordinadora:  Dra. Ramón y Cajal
 ponents: Dra. Misericordia Guinot, de l’Hospital sant pau • Dr. Ramón Rovi-

ra, de l’Hospital sant pau • Dra. Cristina Martín Llorente, de l’Hospital sant 
pau • pacient: 

15:00 - 16:00h  upDAtE DE lA cIRuRGIA REcoNstRuctIvA I EstètIcA

 coordinadora:  Dra Pons
 ponents: Dra. Pons, cap d’Unitat de Microcirurgia del servei de cirurgia plàstica 

de sant pau • Dr. Fontdevila, cap de servei de cirurgia plàstica i Maxilofacial de 
l’Hospital clínic • Dra. Ana López, cirurgiana plàstica de l’Hospital de Bellvitge • 
Dr. Garrido, cirurgià plàstic de l’Hospital Vall Hebron

COL·LOQUIS -  AUDITORI PAU GILBICICLETADA SOLIDÀRIA  
Dissabte 4 de maig
Pedaleja pel càncer de mama de l’Hospital del Mar a l’Hospital de Sant Pau

Punt de trobada: 8.30 h
Parc de la Barceloneta – al costat de la Torre de les Aigües

Sortida: 9 h
Arribada: Recinte Modernista de Sant Pau

INscRIpcIó  GRAtuïtA,no oblidis registrar-te:www.santpau.cat/ entrenosaltres2019



COL·LOQUIS -  AUDITORI FRANCESC CAMBÓ

10:00 - 11:00h  hàbIts DE vIDA sAluDAblEs: coM cuIDAR-Nos? 

 coordinador:  Luisa Díaz  
 ponents: Sebastiá Serrano, periodista y professor • Gemma Navarro, cap de 

dietètica del Hsp • Jordi Valldosera, budista. la clave esta en la Meditación.

11:00 - 12:00h  MAtERNItAt I càNcER DE MAMA 

 coordinadora:  Dra. Peón
 ponents: Dra. Dolors Manau, responsable de la Unitat de reproducció As-

sistida de l’Hospital clínic de Barcelona • Dra. Elisa Llurba, responsable del 
servei de ginecologia i obstetricia de l’Hospital de sant pau • Sra. Teresa Fer-
reiro, coach profesional i fundadora de la Asociación Baby Beatles • Testimoni

12:30 - 13:30h  El lIMfEDEMA I lA toRNADA A l’ActIvItAt lAboRAl

 coordinador:  Jordi Cuartero
 ponents: Alex Pasarin, cap de rehabilitació de l’Hospital de sant rafael • ishar 

dalmau, Acupuntor i especialista en Medicina integrativa • Dr. Jaume Masià, di-
rector del servei de cirurgia plàstica de l’Hospital sant pau • Jordi Cuartero, 
fisioterapeuta i supervisor de l’Àrea de teràpia de l’Hospital de sant pau

15:00 - 16:00h  AspEctEs psIcosExuAls DEl càNcER DE MAMAA

 coordinador:  Dr. Porta
 ponents: Dra. Mònica González, ginecòloga i sexòloga de la fundació puigvert 

• Raquel Tulleuda, sexòloga • Pacient

10:00 - 11:00h  l’IMpActE psIcolòGIc DE lA fAMílIA DE lA MAlAltA oNcolòGIcA 

 coordinadora:  Eva Juan  
 ponents: Dra. Sonia Fuentes, psicòloga oncològica de l’Hospital can ruti de 

Badalona • Dr. Cristian Ochoa, psicòleg oncològic de l’Hospital duran i rey-
nals • Dra. Irene Mensa, psicòloga oncològica de l’Hospital V. Hebrón • Sra. 
M. Àngels Cadena, pacient 

11:00 - 12:00h  IMpActE socIAl DEl càNcER DE MAMA: Es DE coloR DE RosA? 

 coordinadora:  Magda Ciendones
 ponents: Marta Pujol, testimoni de càncer de mama. representant de les Ac-

tivitys girls. Voluntaria d’atenció hospitalaria de Aecc • Pere Torra, testimoni 
• Rosy Williams, testimoni de càncer de mama. Usuaria de centre maggies. 
project manager Kälida sant pau • Magda Ciendones, gestora de casos pro-
cés clínic de càncer de mama.

12:30 - 13:30h  REINcoRpoRAcIó A lA vIDA lAboRAl

 coordinadora:  Lydia Navarro
 ponents: Clara Rosas, de la federació catalana d’entitats contra el càncer • 

Marisol Cubero, portaveu de la plataforma “Mujeres por la justicia laboral” • 
Lydia Navarro, salud laboral de l’Hospital de sant pau

15:00 - 16:00h  tERàpIEs INtEGRAtIvEs I QuIMIotERàpIA:  
  Què hauria de saber i valorar de l’ús d’altres teràpies junt amb el   
  tractament de quimioteràpia?

 coordinador:  Estela Moreno
 ponents: David Conde, farmacèutic adjunt del servei de farmàcia de l’Hospi-

tal del Mar • Cristina Arqueros, metge adjunt del servei d’oncologia Mèdica 
de l’Hospital de la santa creu i sant pau • Estela Moreno, farmacèutica ad-
junta del servei de farmàcia de l’Hospital de la santa creu i sant pau • Sara 
García, psicooncòloga i coordinadora de Kalida • Pacient

COL·LOQUIS -  SALES 3 i 4



plANtA 1 plANtA -1

sAlA 3 sAlA 4 sAlA 1 i 2

bENEstAR físIc bENEstAR EMocIoNAl bENEstAR I EQuIlIbRI

NuTRICIó MINDFuLLNES

BENESTAR I EQuILIBRI 
recupera i equilibra l’energia

ACTIVITATS FíSIQuES  
(Pilates, marxa nòrdica…)

MuSICOTERÀPIA

NuTRICIó MINDFuLLNES

ACTIVITATS FíSIQuES  
(Pilates, marxa nòrdica…)

MuSICOTERÀPIA

 

Reiki 

Craneosacral biodinàmic

Jin Shin jyutsu

Tècnica metamòrfica

plANtA 1

sAlA 1 sAlA 2

IMAtGE DIsMINuIR l’EMpREMtA

PERRuQuES I MOCADORS
com treure’t el màxim partit per 

sentir-te afavorida 

RECuPERACIó  
DEL SOL PèLVIC

CuIDA’T LA PELL SEXuALITAT

PERRuQuES I MOCADORS
com treure’t el màxim partit per 

sentir-te afavorida 
LIMFEDEMA

CuIDA’T LA PELL SEXuALITAT

TALLERS entre nosAltres



VOLS COL·LABORAR?

No pots venir el 4 de maig a la 3a Jornada participativa  
sobre Qualitat de vida i càncer de Mama  

però vols col·laborar per a la recerca?

 No Et pREocupIs!

si vols aportar el teu granet de sorra, pots participar a la “fila 0” fent el teu donatiu*  
al compte de l’Institut de Recerca:  ES97 2100 5000 5902 0016 5691

*Aquestes aportacions aniran destinades a donar suport a l’estudi “impacte socioeconòmic de les dones 
diagnosticades amb càncer de Mama” de l’institut de recerca de sant pau. per a més informació consulteu 

el web de la jornada.

Gelat Solidari pel càncer de mama 
Iniciativa de: El crep de mi vida (Vanessa Nueda) i 

(Jordi Roca i Alejandra Rivas)

el dia de la Jornada comptarem amb el



organitza col·labora

 :  @enosaltres  #EntreNosaltres
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Entrada al Recinte Modernista de Sant Pau
c/ sant Antoni Maria claret, 167

l’entrada serà lliure, però no oblideu registrar-vos al web www.santpau.cat/entrenosaltres


