
#1000raons

El Mar ens porta 
1000 raons per 

moure’ns pel càncer 
de mama

recerca càncer de mama

El teu gra de sorra fa 
avançar la recerca

Esdeveniment d’oci familiar 
d’11:00 a 20:00 Parc de la 
Barceloneta (al costat de 
l’Hospital del Mar)

Dissabte 11 novembre 2017

Empreses del Front Marítim la Barceloneta van cons-
tituir una associació amb l’objectiu d’impulsar una 
zona d’excel·lència única, col·laborant conjuntament 
amb l’administració i els veïns en matèria de civisme, 
ocupació i foment de la convivència i per recuperar 
l’espai públic com a escenari de relació i integració 
social.



La recerca en càncer de mama de l’Hospital del Mar està 
liderada pel Dr. Joan Albanell, cap del Servei d’Oncologia 
Mèdica. Es coordinador científic del “Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM)”. 

L'Hospital del Mar ofereix una combinació d’assistència, 
recerca i docència a través de l’Hospital, l’IMIM i el 
Campus Universitari Mar, centrada en traslladar els 
avenços dels investigadors als i les pacients. Metges i 
infermeres especialitzats en càncer de mama treballen 
per oferir una atenció individualitzada, on la qualitat 
mèdica va de la ma d’un tracte personalitzat. Aquest 
treball multidisciplinari cristal·litza en el model d’Unitat 
Funcional de Patologia Mamària, coordinada per la Dra. 
Mar Vernet, cap de secció del Servei de Ginecologia.

AFMB col·labora amb la recerca en càncer de mama de l’Hospital del Mar
Investigadors líders: 
• Dr. Joan Albanell (cap del Servei d'Oncologia Mèdica i 
director del programa de recerca en càncer de l'Institut 
Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM))

• Dra. Sònia Servitja (servei d’Oncologia Mèdica)

• Dr. Miguel López-Botet (servei d’Immunologia)

• Dr. Manel Algara (servei d’Oncologia Radioteràpica)

• Dr. Xavier Castells (servei d’Epidemiologia)

• Dra. Ana Rodríguez (servei de Radiologia)

• Dra. Maria Martínez (servei d’Oncologia Mèdica)

• Dra. Maria Pi-Figueres (servei de Geriatria)

• Dr. Ignasi Tusquets (servei d’Oncologia Mèdica)

• Dra. Mar Vernet (servei de Ginecologia)

• Dr. Jaime Jimeno (servei de Cirurgia)

• Dra. Maria Sala (servei d'Epidemiologia)

Entorn científic: Institut Hospital del Mar d'Investigacions 
Mèdiques (IMIM), UAB i UPF, Parc de Recerca Biomèdi-
ca de Barcelona (PRBB)

ticketea.com

Vine a posar el teu gra de sorra

migranodearena.org

Campanya:
L’Associació Front Marítim Barceloneta (AFMB) impulsa 
una campanya de micromecenatge destinada a la recer-
ca del càncer de mama de l’Hospital del Mar. S’han 
programat diverses accions i la celebració d’un gran 
esdeveniment el dia 11 de novembre de  11.00 a 20.00 
hores al Parc de la Barceloneta (al costat de l’Hospital del 
Mar). A més durant octubre i novembre es podran fer 
aportacions a la campanya en els locals dels establiments 
associats a l’AFMB.

S’ha dissenyat una jornada amb més de 40 activitats 
destinades a l’oci en família.

• Tallers de posada de turbant; de fer una nina per tapar 
les vies; de maquillatge; de dansa; de storytelling; 
d’activitats en anglès; de robòtica; de màgia; de pintura; 
d’arts marcials i de txi kung entre d’altres.

• Taula d’Influencers que han tingut càncer de mama.

• Gimkana esportiva, espectacle infantil, actuacions de 
dansa; de Perla, la pallassa més famosa del món i 
cançons dels dibuixos animats.

• Show cooking amb degustacions de plats i begudes.

Per tal de col·laborar, les famílies poden adquirir unes 
polseres.

També es pot fer a través de migranodearena.org  
(#1000raonsmigranodearena.org) o adquirir les entrades 
a ticketea.com (Evento familiar #1000 raons), i polseres i 
samarretes a l’espai solidari del centre comercial Diago-
nal Mar.

La recaptació va destinada als projectes de recerca 
en càncer de mama de l’Hospital del Mar.

Investiguen per millorar la prevenció, el diagnòstic, el 
tractament i la curació del càncer de mama:

• Estil de vida saludable i prevenció del càncer de mama

• Personalització de les campanyes de mamografia per 
diagnòstic precoç

• Impacte de les noves plataformes diagnòstiques, 
incloent càncer hereditari

• Desenvolupament de tractaments quirúrgics i radio-
teràpics menys agressius

• Aplicació de la biòpsia líquida (mutacions en gens 
tumorals que circulen a la sang) pel seguiment de les 
pacients i per personalitzar els tractaments

• Estratègies innovadores de teràpia molecular i 
d’immunoteràpia

• Atenció onco-geriàtrica especialitzada

• Prevenció de les complicacions a llarg terme dels 
tractaments curatius

Línies de recerca:

#1000raons
recerca càncer de mama


