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JORNADA

ORGANITZA

Programa de detecció precoç
de càncer de còlon i recte de Barcelona

CaixaForum
Barcelona

20 de març de 2018

17.00 h - 20.00 h

amb l'actuació del grup de teatre La Piscifactoria
dirigit per Cristian Llàcer



ACTUEM 
PER LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE

El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent en el conjunt dels 
homes i dones a Catalunya, però afortunadament es pot prevenir.  

La modificació d’alguns estils de vida i la participació en programes 
poblacionals de prevenció del càncer poden fer disminuir el risc que té una 

persona de desenvolupar aquest càncer. 
Per altra banda, factors de caràcter personal com haver tingut pòlips a 

l’intestí gros o tenir familiars amb aquest càncer, poden augmentar-ne el risc.  

Aquesta Jornada està organitzada pel Programa de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte de Barcelona amb motiu del Dia Mundial contra el 

càncer de còlon i recte que es celebra cada any a finals de març. 
Durant la Jornada es parlarà dels factors relacionats amb el 
desenvolupament del càncer colorectal i de com prevenir-lo. 

Es comptarà amb la intervenció de diferents professionals de salut i estarà 
amenitzada pel grup de teatre La Piscifactoria. 

La Jornada és de caràcter divulgatiu i està adreçada al públic general així 
com als professionals sanitaris que estiguin interessats en aquest tema.

COMITÈ ORGANITZADOR 

Antoni Castells i Francesc Macià; 
coordinadors del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona 

 

Rafael Abós-Herrándiz, Eva Abril, Andrea Burón, Ariadna Cervià, Marta Digón, 
Maria Estrada, Imma Godoy, Jaume Grau, Marià Jiménez, Mercè Pintanel, 

Elvira Romero, Anna Serradesanferm, Judit Sivilla, Natàlia Vázquez;  

membres de la Comissió de Comunicació del Programa de detecció 
precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona

COORDINADORES 
 

Anna Serradesanferm i Judit Sivilla; 
Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona

Disseny gràfic: Elvira Romero; 
Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona



17.00 h-17.20 h  Recepció i lliurament de la documentació 
a l’entrada de l’Auditori del CaixaForum Barcelona

17.30 h-17.35 h  Benvinguda 
Maria Estrada, farmacèutica, Col·legi de farmacèutics de Barcelona  
 Jaume Grau, epidemiòleg, Unitat de cribratge de l’Hospital Clínic de Barcelona 

17.35 h-17.50 h Introducció 
 La prevenció del càncer de còlon a Catalunya
  Xavier Castells, president de la Comissió Assessora de Cribratges 

de Càncer de Catalunya  

17.50 h-17.55 h  Esquetx a càrrec del grup de teatre La Piscifactoria 

17.55 h-18.45 h Factors de risc del càncer de còlon i recte  

 Presentador/s: 
  Maria Estrada 

 Jaume Grau 

 •   Ho sabem tot sobre la formació d’un càncer de còlon? 

Anna Benages, digestòloga, Hospital Vall d’Hebron 

 •  Edat, pòlips i família. Com prevenir el càncer de còlon? 

Xavi Bessa, cap del Servei de Digestiu, Hospital del Mar  

 •  Em pot tocar a mi? Probabilitat real i percebuda de patir un càncer 
Teresa Puig, epidemiòloga, Hospital de Sant Pau

18.45 h-19.00 h Pausa

19.00 h-19.15 h Representació teatral a càrrec del grup de teatre La Piscifactoria
 Tu també has rebut la carta?

19.15 h-19.50 h Col·loqui
 Actuem per la prevenció 
 Amb la participació de: 
  Anna Benages, Xavi Bessa, Teresa Puig i 

Cristian Llàcer, director del grup de teatre La Piscifactoria 

 Moderen: 
 Maria Estrada
 Jaume Grau

19.50-20.00 h Cloenda
 Antoni Castells i Francesc Macià, coordinadors del Programa de Barcelona

PRO
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MA

DIMARTS, 20 DE MARÇ DEL 2018
 



SEU 

CaixaForum Barcelona
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona

 
Com arribar-hi? 

METRO
Línies 1 i 3, amb parada a Espanya 

FGC
Línies L8, S33, S4, S8, R5 i R6, amb parada a Pl. Espanya 

AUTOBUSOS
Línies 13 i 150, amb parada davant de CaixaForum Barcelona

Línies 9, 23, 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91, 109 i 165, amb parada a Pl. Espanya
Línies D20, H12, H16, V7, L72, L80, L81, L86, L87 i L95, amb parada a Pl. Espanya 

BICING
Gran Via – Pl. Espanya (estació núm. 96)

Rius i Taulet (estació núm. 237)

 INSCRIPCIÓ 

L’assistència és gratuïta, però cal inscripció. Aforament limitat.
Per a tramitar la inscripció podeu fer-ho a través del web: http://bit.ly/prevenciocolon 

Data límit per fer la inscripció: 16 de març de 2018  
Durant tot el dia de la Jornada els inscrits podran accedir lliurement 

a les exposicions del CaixaForum Barcelona

Més informació a:
www.prevenciocolonbcn.org

Amb la col·laboració de:

Grup de teatre La Piscifactoria


