
 

 
                          Granollers,12 de setembre del 2018 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Us fem arribar la informació corresponent al XVI Sopar Benèfic de la Fundació  
Oncovallès , per tal que en prengueu nota a les vostres agendes. 
Lloc: Hotel Ciutat de Granollers 
Dia i hora: Divendres 26 d’octubre de 2018, a les 20.30 h. 
Taula rodona:  “Escolta la teva pell, ens perdona però no oblida: càncer de 
pell, detectar-lo precoçment i com prevenir-lo”  
 
La taula rodona estarà presidida pel senyor Pere Cladellas, president de la 
Fundació Oncovallès que estarà acompanyat per l’Il.lm. Sr. Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers. La moderarà el president del Comitè Tècnic Sanitari 
d’Oncovallès, el Dr. Josep M. Ibáñez. 
  
 Ponents: 

•  Dr. Joaquim Sola, dermatòleg de l’Hospital Granollers i membre del 
Comitè Tècnic Sanitari d’Oncovallès. 

•  Dra Susana Puig Sardà. Directora del programa d’investigació de la 
Unitat de Melanoma de l’Hospital Clínic i Professora a la Universitat de 
Barcelona. És experta en dermatoscòpia digital, seguiment de tumors 
melanocítics, microscòpia confocal i genètica del melanoma i referent 
nacional, europea i internacional en càncer cutani i melanoma. Ha 
publicat més de 150 articles en revistes d’alt impacte, 2 llibres de 
dermatoscòpia i més de 20 capítols en llibres.  
 

Com cada any comptarem amb la presència de les màximes autoritats catalanes. 

Durant el sopar, farem el nostre tradicional sorteig. Enguany serà d’una escultura 
cedida per Josep Bofill, escultor, pintor i dibuixant, que va cursar estudis a l’Escola 
d’Arts i Oficis Artístics La Llotja de Barcelona. Les seves obres es poden trobar en 
institucions, museus i col·leccions públiques i privades a nivell internacional. 
(www.josepbofill.com) 

  

Tiquet per al sopar: 60 euros 
Es podran adquirir fins divendres 19 d’octubre. 
Fundació Oncovallès, av. del Parc, 9, 6a planta,  G ranollers 
Tel.: 93 870 01 67   fundacio@oncovalles.cat 
Podeu fer ingrés al c/c: La Caixa ES87 2100-0009-7302-0157-01 99. Si us plau, 
indiqueu el nom de la/les persones a qui correspon l’ ingrés. 
La vostra solidaritat és el motor per mantenir els serveis que ofereix la nostra 
fundació als malalts i familiars de càncer de totes les poblacions del Vallès 
Oriental. 
 
Ben cordialment, 
 

 
 
Pere Cladellas Ros 
President  
Oncovallès, Fundació d’Ajuda Oncològica 


