
16 al 20 d’octubre 
SEU UNIVERSITÀRIA DE LA MARINA 

(BENISSA) 

ORGANITZEN 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alacant) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ http://www.facebook.com/LaMarinaUA/ 

@SeuLaMarinaUA 

Segueix-nos en les xarxes: 

COL·LABOREN 

 Estudiants de Ciències de la Salut, Ciències 
de l’Esport, Psicologia, i altres graus 
interesados en la materia objecte de 
l’activitat. 

 Especialistes en oncología i professorat 
dedicat a aquest camp de coneixement. 

 Interessats i públic en general i afectats per 
la patología objecte de l’estudi. 

 Membres de l’AECC. 

Dirigit a: 

OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA 

Les inscripcions es podran realitzar per email a: 
aeccbenissa@gmail.com indicant les següents 
dades: 

 Nom i cognoms 

 DNI 

 Adreça postal 

 Telèfon 

Més informació en (606454723) 

PLACES LIMITADES 

Inscripció 

Les persones que assistisquen a més del 80% de 

les hores rebran un diploma d’assistència avalat pel 

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina 

Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència. 

Reconeixement 

mailto:seu.benissa@ua.es
http://web.ua.es/seus/lamarina/
http://www.facebook.com/LaMarinaUA/
https://twitter.com/seulamarinaua
mailto:aeccbenissa@gmail.com


Taller de relaxació creativa 
D. Josep Ibañez Ivars. Cap Servei Específic d’Atenció a la Familia i Infància amb menors en risc 
(SEAFI), Ajuntament de Calp. 

Ponència 
Càncer de còlon 
Dr. Francisco Buigues Mengual. Metge Centro de Salut de Benissa. 

Taller d’activitat física 
Sr. Carlos Cabrera López. Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Entrenador espor-
tiu. 

Ponència 
Aplicació clínica de la seqüència genética masiva. Codi genètic 
Dr. Juan Ramón Berenguer. Investigador Laboratori d’Oncologia Molecular. ECMOR. Hospital 
Marina Salut. 

Taller i ponència sobre la autoexploració mamària 
Dra. María Gironés Gil, Metge de Salut Pública en Unitat Promoció de la Salut i Prevenció de la 
Malaltia en Entorn Sanitari. Centro Salut Pública de Dènia. 

Raquel Orduñez Sanjuan. Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de U.P. Càncer de Mama. 

Ponència 
Obesitat i càncer 
Dr. Pablo Enríquez Valens. President de la Junta Provincial de la AECC. Cap Unitat de Cirurgia 
de l’Obesitat i Metabólica de l’Hospital General Universitari d’Alacant. 

Ponència 
Càncer: Noves perspectives 
Dr. Adolfo Frau Llopis. Cap del Servei Oncologia Mèdica Hospital Provincial de Castelló. 

Testimoniatge personal d’un pacient 

Acte protocol·lari de cloenda 

L'AECC integra en el seu si a pacients, familiars, persones 
voluntàries i professionals que treballen units per a previndre, 
sensibilitzar, acompanyar a les persones, i desenvolupar 
activitats en l'àmbit formatiu, de finançament de projectes 
d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i 
tractament del càncer, i de lluita contra el càncer, mitjançant 
la divulgació i sensibilització social davant aquesta malaltia 
liderant l'esforç de la societat espanyola per a disminuir 
l'impacte causat per aquesta malaltia i millorar la vida de les 
persones. 

Des de la Universitat d'Alacant, el Dep. d'Infermeria 
Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Publica i Història de 
la Ciència i la Seu de la Marina, interessa promoure en 
col·laboració amb institucions especialitzades com l'és l'AECC, 
accions formatives en el camp de la Salut Pública, de 
divulgació científica i de prevenció. 

Amb aquesta activitat formativa es pretén: 

 Treballar les línies de prevenció, incidint en el Codi 

Europeu contra el Càncer que arreplega els principals 
factors de risc del càncer, conèixer els Senyals d'alarma 
(molts càncers poden donar lloc a senyals d'alarma que tots 
hem de conèixer); i la incorporació d'hàbits i estils de vida 
saludables que és necessari incorporar en la nostra vida 
diària amb la finalitat de previndre el càncer. 

 Es pretén crear un punt de connexió entre l'AECC, els 

pacients i familiars i les institucions sanitàries, i 
especialistes, per a promoure una qualitat de vida òptima 
en les persones afectades i en el seu entorn. 

 Donar ajuda i pautes perquè pacients, familiars, amics i la 

societat en general sàpia enfrontar-se a un diagnòstic de 
càncer, i les estratègies a seguir i afavorir i la resolució de 
dubtes i inquietuds dels assistents, des de continguts 
rigorosos però amb un llenguatge proper.  

 Donar a conèixer les últimes evidències científiques i 

d'investigació clínica, epidemiològica i traslacional del 
càncer. 

Objectius Programa 

Dilluns, 16 d’octubre 

Ponència 
Codi Europeu contra el cáncer (12 manaments de prevenció del cáncer) 
Dr. Javier Murcia Gil. Psicòleg Associació Espanyola Contra el Càncer. 

 

 

Dimarts, 17 d’octubre 

Ponència 
Antropologia de la malaltia i eliminació dels mites alimentaris 
Dr. Xavi Esplugues Pellicer. Professor Associat. Universitat d’Alacant. Metge Especialista en 
Medicina Familiar i Comunitària. 

Taller Pràctic de preparació de menjar saludable. Dieta mediterrània. 
Sr. Ximo Ivars Crespo. Xef CASA CANTÓ Benissa. 

 

 

Dimecres, 18 d’octubre 

 

 

Dijous, 19 d’octubre 

 

 

Divendres, 20 d’octubre 

 

 

 


