
 

PRESENTACIÓ    

 

L’any 1978, aprofitant l’embranzida generada pel Grup d’Estudis Oncològics de Catalunya i Balears 

(GEOBC), un nucli de metges i infermeres entusiastes van emprendre el Registre de Tumors de 

l’Hospital del Mar (RTHMar). La iniciativa sens dubte va tenir mèrit, ja que era una època pre-

informàtica i a l’hospital no hi havia aleshores servei d’epidemiologia ni d’oncologia; però encara n’ha 

tingut més que perdurés en el temps (en altres hospitals els registres van quedar interromputs) i so-

bretot que al llarg dels anys es consolidés com una eina útil per als clínics, per a la recerca i per a la 

millora de la qualitat assistencial dels pacients oncològics, que és el que el RTHMar és avui dia. 

 

Enguany fa 40 anys d’aquesta iniciativa i és per a commemorar aquesta fita, i per a reconèixer la tas-

ca duta a terme durant tot aquest temps pels molts professionals de múltiples disciplines que hi han 

treballat, col·laborat, ajudat o que d’alguna manera hi han estat implicats, que hem organitzat aques-

ta jornada commemorativa. 

 

L’hem plantejada com una jornada acadèmica per a recordar i valorar la trajectòria d'aquests 40 

anys, però també (i potser encara més) per posar de relleu la utilitat i les possibilitats dels registres 

de càncer avui dia, i especialment dels hospitalaris. És per tant una jornada que òbviament té interès 

per a les persones que han estat vinculades al RTHMar, però que alhora també té un interès formatiu 

i divulgador per a tothom qui treballa en l’epidemiologia del càncer, i en general per a oncòlegs, epi-

demiòlegs, clínics implicats en el diagnòstic i tractament del càncer, metges residents, investigadors, 

etc. 

 

 

Us hi esperem! 
 
 
 
 

Organització: 
Servei d’Epidemiologia i Avaluació. Parc de Salut MAR. 

 
 

Jornada commemorativa  dels 40 anys del  

Registre de Tumors de l’Hospital del Mar 

40 anys del Registre de Tumors de l’Hospital del Mar 

1978-2018 

Divendres 19 d'octubre del 2018  



 8:45 h - RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 

  

 9:00 h - INAUGURACIÓ  

Xavier Castells. Cap del Servei d’Epidemiologia i Avaluació. PSMAR. 

Julio Pascual. Director Assistencial i Mèdic. PSMAR 

 

 9:10 h - Taula 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL RTHMAR 

Presentador: Xavier Castells. Cap del Servei d’Epidemiologia i Avaluació. PSMAR. 

 El RTHMar des dels seus inicis, reflex de 40 anys d’evolució de l’oncologia. 
Josep Planas. Cap de Secció del Servei d’Oncologia Mèdica. PSMAR. 

 
 El RTHMar avui, un exemple de registre de tumors hospitalari. 

Margarita Posso. Adjunta del Servei d’Epidemiologia i Avaluació. PSMAR. 
 
 El RTHMar com a instrument de millora de la qualitat assistencial. 

Francesc Macià. Cap de la Unitat de Prevenció i Registre de Càncer. Servei d’Epi-
demiologia i Avaluació. PSMAR. 

 
 El model assistencial oncològic del PSMAR. Paper de les unitats funcionals de càncer 

Joan Albanell. Cap del Servei d’Oncologia Mèdica. President de la Comissió de Tu-
mors. PSMAR. 

 
 L’ús dels registres de tumors en recerca. 

Miquel Porta. Investigador i catedràtic de salut pública (UAB), Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 

 

10:45 h -  PAUSA - CAFÈ 
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11:15 h - Taula 2. PAPER DELS REGISTRES DE CÀNCER DE CATALUNYA 

Presentador: Francesc Macià. Cap de la Unitat de Prevenció i Registre de Càncer. Servei 
d’Epidemiologia i Avaluació. PSMAR. 

 El Registre de Càncer de Catalunya 
Josepa Ribes. Coordinadora del Registre de Càncer de Catalunya. Pla Director d'On-
cologia, Departament de Salut. 

 
 El Registre de tumors hospitalari d’Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa 

Anna Arnau. Servei d’Epidemiologia i Estadística. Unitat de Recerca i Innovació. 
Fundació Althaia. 

 

12:00 h - CONFERÈNCIA 

Presentadora: Margarita Posso. Adjunta del Servei d’Epidemiologia i Avaluació. PSMAR. 

 El paper dels registres de tumors hospitalaris al Regne Unit. 
Eva Morris. Head of Cancer Epidemiology Group & Professor of Cancer Epidemiology 
in the MRC Medical Bioinformatics Centre and Institute of Cancer & Pathology. Universi-
ty of Leeds (United Kingdom)  

 
 

12:45 h - Taula 3. ELS REGISTRES DE CÀNCER I L’ESTRATÈGIA DE CONTROL DEL 
CÀNCER 

Presentadora: Núria Malats. Cap del Grupo de Epidemiología Genètica y Molecular del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncològicas (CNIO). 

 Usos dels registres poblacionals de càncer, dels registres hospitalaris i dels sistemes 
d'informació en càncer. 
Jaume Galceran. Director de la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció 
del Càncer (FUNCA). Registre de Càncer de Tarragona. 

 
 Realitats i perspectives de les xarxes col·laboratives dels registres de cáncer: IACR, 

ENCR, SEER, REDECAN, etc. Projectes que n’han sorgit: Globocan, CI5, ECIS, Euro-
care, etc. 
Rafael Marcos. Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (UERCG), 
Pla Director d'Oncologia. Departament de Salut 

 
 

13:45 h - CLOENDA 

 El càncer a Catalunya. 
Josep M Borràs. Director del Pla Director d’Oncologia. Departament 
de Salut. Generalitat de Catalunya. 
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INSCRIPCIÓ 

La inscripció és gratuïta.  
Envieu les vostres dades a: EMartinezAmor@parcdesalutmar.cat 
Places limitades. 
 
Sol·licitada l’acreditació al Consell Català de la Formació Mèdica Continuada (CCFMC). 
Es lliurarà diploma acreditatiu als assistents inscrits. 
 
Més información a la web: 
Jornada Commemorativa Registre de Tumors 2018 
 
 

LLOC 

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).  
Sala Sala Charles Darwin (entrada pel pati d’accés al PRBB).  
c/ Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona 
 

Coordinador de la Jornada 

Francesc Macià 
Servei d’Epidemiologia i Avaluació 
 

Secretaria tècnica 

Esther Martínez 
Servei d’Epidemiologia 
Tel. 93 248 36 36 
 

 
 

Col·labora: 

 

http://www.parcdesalutmar.cat/epidemiologia/cartera_serveis/jornada_registre_cancer_2018.html

