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Benvolgut/da company/a: 
 

Enguany iniciem la trenta-tresena edició dels Seminaris “ASPECTES GENERALS I 
D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN CÀNCER DE MAMA” organitzats pel GRUP 
MULTIDISCIPLINARI PER A L'ESTUDI DEL CÀNCER DE MAMA. Durant aquests 32 anys 
d’activitats s’ha desenvolupat un total de 1119 sessions de treball, entre les quals s’inclouen vint-i-
nou Cursos de Doctorat, dos Simposis Internacionals i una activitat anual (11 edicions) que es 
correspon a un màster oficial Universitari. Totes aquestes activitats són les que avalen la tasca docent 
de suport a la recerca que es desenvolupa en els Seminaris. 682 conferenciants diferents han 
participat fins aquest moment en aquestes sessions. 
 
Entre les novetats d’aquesta XXXIIIa edició del curs 2018-19, a destacar que es celebrarà en 
col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En l'aspecte científic i organitzatiu 
s’assenyala la incorporació de tres nous membres al Comitè Científic i Organitzador, els Drs. P. 
Barrios, M.A. Seguí i M. Medrano. Tots ells s’ocuparan, conjuntament amb la resta de membres del 
Comitè, de desenvolupar i d’integrar les activitats de tipus bàsic i clínic, seguint l’enfocament 
multidisciplinari que caracteritza els Seminaris. Alhora, el Comitè Organitzador vol agrair la tasca 
realitzada els darrers cursos als Drs. S. Dexeus i M.D. Ojeda. Així mateix, al Comitè Organitzador 
del 3er trimestre, compost pels següents membres de l’Hospital Tres Torres-Women’s Health 
Institute de Barcelona: Drs. S. Dexeus i M.D. Ojeda (Directors); D. Dexeus (Secretari) i E. Carmona, 
M. Manubens, S. Martínez, R. Porqueras, I. Tusquets (Vocals).  
    
Quant al programa docent d’aquesta XXXIIIa edició, estarà constituït per les sessions ordinàries i 
per d’altres activitats especials, entre les que es troba la sessió inaugural que serà impartida pel Dr. 
Barbacid. D’altra banda, són també de rellevància els cursos de Postgrau: El Intensiu de Sinologia, 
realitzat en col·laboració amb els Hospitals Comarcals (Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí) 
i codirigit amb els Drs. J.M. Abad, O. Aparicio, E. Saigí i J. Verge, i les Jornades sobre “El 
Càncer i els Mecanismes Moleculars Implicats. L’exemple  del Càncer de Mama”. Així mateix, 
formen part de l’activitat docent d’aquests Seminaris les sessions desenvolupades en el XVIIIè 
Congrés Català de Sinologia. Finalment, en la programació del tercer trimestre hi haurà les 
sessions conjuntes amb el Serveis de Cirurgia i d’Oncologia de L’Hospital de Barcelona. Els 
Coordinadors d'aquest tercer trimestre són els Drs. P. Barrios i M.A. Seguí. 
 
Les dates concretes de les diferents sessions es fixaran, com és habitual, en els programes trimestrals 
que us remetrem oportunament, i dels quals ara us adjuntem els corresponents al primer i segon 
trimestres.  
 
Cordialment,                                      
                                           
        El Comitè Científic i Organitzador. 

 


