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Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.
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#VisionsCiència

http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
https://twitter.com/hashtag/VisionsCiencia


Hi col·labora:

         

dilluns 15 d’octubre, 19 h 

Immunoteràpia: una nova eina contra el càncer
Edurne Arriola, oncòloga de l’Hospital del Mar i investigadora 
de l’IMIM, i Aura Muntasell, investigadora de l’IMIM
Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)

dilluns 22 d’octubre, 19 h

És el càncer als nostres gens?
Sònia Servitja, oncòloga de l’Hospital del Mar i investigadora 
de l’IMIM, i Cristina Álvarez, responsable del Consell Genètic 
Colorectal de l’Hospital del Mar i investigadora de l’IMIM
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte 
(Provença, 480)

dilluns 29 d’octubre, 19 h

Fent un vestit a mida: medicina personalitzada 
contra el càncer
Clara Montagut, oncòloga de l’Hospital del Mar i investigadora 
de l’IMIM, i Beatriz Bellosillo, patòloga de l’Hospital del Mar i 
investigadora de l’IMIM
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

dilluns 5 de novembre, 19 h

El càncer a la tercera edat
Maria Pi-Figueras, geriatra de l’Hospital del Mar, i Laura Visa, 
oncòloga de l’Hospital del Mar i investigadora de l’IMIM
Biblioteca El Clot - Josep Benet (pl. de les Glòries Catalanes, 37-38)

dilluns 12 de novembre, 19 h

La lluita contra els càncers de la sang
Antonio Salar, hematòleg de l’Hospital del Mar i investigador 
de l’IMIM, i Blanca Sánchez, hematòloga de l’Hospital del Mar 
i investigadora de l’IMIM
Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)

dilluns 19 de novembre, 19 h

Exercici, dieta i càncer: mites i realitats
Ignasi Tusquets, oncòleg de l’Hospital del Mar i investigador 
de l’IMIM, i Albert Goday, endocrinòleg de l’Hospital del Mar 
i investigador de l’IMIM
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

dilluns 26 de novembre, 19 h 

Emocions i càncer
Eva Rodríguez, psicooncòloga de l’Hospital del Mar, i Joan 
Albanell, oncòleg de l’Hospital del Mar i director del 
Programa de recerca en càncer de l’IMIM
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte 
(Provença, 480)

dilluns 3 de desembre, 19 h 

Els avenços tecnològics, aliats essencials 
contra el càncer
Manel Algara, radioterapeuta oncològic de l’Hospital del Mar 
i investigador de l’IMIM, i Ana Rodríguez Arana, 
radiodiagnosticadora de l’Hospital del Mar
Biblioteca El Clot - Josep Benet (pl. de les Glòries Catalanes, 37-38)

PErdEnt La Por aL càncEr

El diagnòstic, el tractament, la supervivència, la recerca, 
l’atenció, la informació, l’actitud… entorn del càncer han 
canviat d’una manera molt positiva en els últims temps. 

Amb aquest cicle, volem aportar una mirada sobre 
aspec tes essencials d’aquest canvi com són les noves 
teràpies disponibles, la recerca més actual, l’enfocament 
multidisciplinari, la prevenció, l’apoderament del pacient i 
la vida després d’un càncer. 

Cicle coordinat per Rosa Manaut
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PErDENt LA POr AL CàNCEr
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L’AVENTURA DE CONEIXER

Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.
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