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JORNADA SOBRE 
PREVENCIÓ DEL 
CÀNCER EN  
L’ENTORN LABORAL

16 de maig

Patrocina

Col.labora

Infocáncer 900 100 036
www.barcelona.aecc.es

aecc - Catalunya Contra el Càncer
Junta de Barcelona

Oficines: Gran Via de l’Hospitalet, 199 - 203 2a pl. accès C
Tel. 932 002 099   Fax 932 004 924

barcelona@aecc.es 

INSCRIPCIÓGRATUïTA



PRESENTACIÓ

L’aecc és una associació declarada d’utilitat pública 
amb un compromís en la lluita contra el càncer des 
de fa mes de 60 anys. Aquest any, volem continuar 
amb el nostre compromís: la prevenció i detecció 
precoç del càncer. Els professionals dels equips de 
salut laboral en l’àmbit de la empresa tenen un paper 
fonamental en la prevenció del càncer i és per aquest 
motiu que l’associació ofereix avui una jornada sobre 
temes rellevants i de actualitat que ens poden ajudar 
a disminuir el risc i col·laborar en la detecció precoç 
d’algunes malalties oncològiques.

Aquesta jornada té com a objectiu:

1. Actualitzar i conscienciar els professionals 
de la salut laboral en la prevenció i diagnòstic 
precoç del càncer.

2. Fomentar espais on es puguin compartir co-
neixements i estratègies que facilitin l’abor-
datge de programes específics. 

INFORMACIÓ GENERAL
Inscripció
La inscripció, és gratuïta, inclou l’assistència, la docu-
mentació i el cafè.

Per formalitzar la inscripció és necessari emple-
nar el present formulari i enviar-lo per correu 
electrònic a noelia.giner@aecc.es

Data i lloc

Divendres, 16 de maig
Mutua General d’Assegurances
C/ Entença 325-335. Barcelona

PROGRAMA

8.30 h Acreditacions

9.00 h Benvinguda

  Dra. Cristina Iniesta. Delegada de Salut. 
Ajuntament de Barcelona.

  Sr. Juli de Miquel Berenguer. President de 
l’aecc de Barcelona.

  Dr. Gomez. Membre del Comitè Tècnic de 
l’aecc de Barcelona.

9.10 h  Taula rodona: Factors de risc actuals del 
càncer en l’entorn laboral

 Moderador:

  Dr. Padrós.  Secretari de la Societat Catala-
na de Salut Laboral.

 Ponents:
  Dr. Manolis Kogevinas. Institut Hospital del 

Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i co-di-
rector del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental.

  Dra. Sos Sequeiro. Especialista en Medi-
cina del Treball. Responsable de l’Unitat 
de Salut Laboral. Regió Sanitària Girona. 
Agència de Salut Publica de Catalunya. De-
partament de Salut.

  Dra. Carme Planas. Metge de família. CAP 
Horta. Metge del Treball.

10.00 h    Taula rodona: És possible el cribratge 
de còlon en el món laboral?”

 Moderador:
  Dr. Moreno. Director del Programa de 

Prevenció i Servei del Càncer. Institut 
Català d’Oncologia i membre del Comitè 
Tècnic de Barcelona.

 Ponents:
  Protocol i efectivitat dels programes de 

cribratge. Dr. Castells, cap del Servei de 
Gastroenterologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona.

 Experiències en el món laboral:
  Dra. Rodríguez Cánovas. UBS Unipresa-

lud-CIRSA.
  Sra. Aguilar Fàbregas. Prevenció de Ris-

cos Laborals. Círculo de Lectores, S.A.

11.00 h Cafè

11.30 h  Taller“Dermatoscòpia com eina per a el 
cribratge de càncer de pell.”

  Dr. Malvehy. Cap de  de la Unitat de Me-
lanoma. Hospital Clínic de Barcelona.

  Dra. Puig. Consultora del Servei de Der-
matologia. Hospital Clínic de Barcelona.

13.30 h Cloenda

Allà on s’estima l’art de la medicina 
s’estima també a la humanitat.

Plató
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