
  

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 
Avui dimecres, 17 de juny, s’ha dut a terme la cloenda de la vint-i-novena edició del seminari “Aspectes 

generals i d’investigació bàsica en càncer de mama”. Es tracta d’un curs organitzat pel Grup 

Multidisciplinari per a l’Estudi de Càncer de Mama (integrat per investigadors pertanyents a diferents 

departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, serveis hospitalaris i 

un centre privat) amb la col·laboració de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Ha tingut lloc a les 

16h a l’edifici docent de MútuaTerrassa (C/St. Antoni, 39 -Terrassa-) 

 

En l’esmentada cloenda hi ha intervingut el Dr. Eduard Escrich, professor del Departament de Biologia 

Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

president del comitè científic i organitzador del curs, la Dra. Rosa Asbert, subdirectora mèdica de l’HUMT i 

el Dr. Israel Barco, metge del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’HUMT. 

 

El curs es va inaugurar el passat 15 d’abril i el programa d’enguany ha comptat amb un total de deu 

sessions en el transcurs de les quals s’han actualitzat els principals temes en relació al càncer de mama 

(tant en el camp del diagnòstic, aspectes genètics així com avenços en el tractament quirúrgic i mèdic). Les 

sessions han estat impartides per professionals de l’HUMT, així com membres del Comitè de Mama de la 

Unitat de Mama d’aquest centre. També hi han intervingut professionals del Servei d’Oncologia Mèdica de 

l’Hospital Sant Pau de Barcelona i del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Consorci Sanitari de Terrassa. 

 

Els esmentats seminaris s’han celebrat de forma ininterrompuda des del curs 1986-87 i durant aquest 

període s’han desenvolupat 1003 sessions de treball entre les quals s’inclouen vint-i-nou cursos de 

doctorat, vuit edicions d’un màster oficial de postgrau i dos simposis internacionals. Fins el moment actual 

han comptat amb la participació de 620 professors. Aquests seminaris formen part dels Estudis propis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i tenen el reconeixement de la Societat Espanyola de Senologia i 

Patologia Mamària. A més, constitueixen el títol universitari de postgrau en càncer de mama més antic dels 

cinc que actualment hi ha a l’estat espanyol. 

 
 
Per a més informació: 
 

Sra. Maribel Corzo     Sra. Anna Folch i Filella 
Dpt. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia  Directora de Comunicació, RP i Protocol  
Facultat de Medicina UAB. Telf. 93 581 19 19  MútuaTerrassa Telf. 93 736 50 24 
E-mail: gr.mecm@uab.es     anna.folch@mutuaterrassa.es 
 
 

 
Terrassa, 17 de juny de 2015  

 

CLOENDA DEL CURS ASPECTES GENERALS  

I D’INVESTIGACIÓ BÀSICA EN CÀNCER DE MAMA 

EN CÀNCER DE MAMA 

 
 

mailto:gr.mecm@uab.es
mailto:anna.folch@mutuaterrassa.es

