
 

 
Nova sessió als Cafès Científics, Sabadell 2019 

 
‘Alimentació i càncer”  

 a càrrec del Dr. Miquel Àngel Seguí 
 

Sabadell, 17 de maig de 2019 

 
Quina importància té l’alimentació en el càncer? És diferent l’alimentació per prevenir-lo 
a l’alimentació que hem de seguir quan ja es pateix o quan ja s’ha patit? Serveixen 
d’alguna cosa les dietes anticàncer?  
 
Aquestes són algunes de les qüestions a les quals donarà resposta el Dr. Miquel Àngel 
Seguí, en el decurs de la nova sessió del programa dels ‘Cafès Científics, Sabadell 2019’, 
que tindrà lloc el proper dimarts, 21 de maig, a les 19 h, a les instal·lacions de la Unió 
Excursionista de Sabadell (UES), en l’ambient distès i de conversa amb els assistents que 
caracteritza aquestes trobades. 
 
El Dr. Miquel Àngel Seguí, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és 
metge especialista adjunt consultor del Servei d’Oncologia Mèdica i responsable de la 
Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí de Sabadell.  També exerceix com a professor 
de la Facultat de Medicina de la UAB i és col·laborador de la Unitat Docent del Parc Taulí – 
que acull estudiants de Medicina de la UAB de 3r a 6è curs –.  
 
Actualment, sabem que l’alimentació és una qüestió fonamental en la prevenció del 
càncer, i probablement també ho és després del tractament d’aquesta patologia. Com ha 
de ser aquesta alimentació?  Serveixen d’alguna cosa les dietes anticàncer? Són algunes 
de les qüestions més freqüents amb les què ens hi trobem quan parlem d’aquest tema, i a 
les quals intentarem donar resposta de la mà del doctor Miquel Àngel Seguí.   
 

Cafès científics Sabadell 2019  
 
L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l’Associació per la Defensa i 
Estudi de la Natura (ADENC), l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i 
Cardellach, la Corporació Sanitària Parc Taulí, La Ruda amics de Can Deu per a l’agricultura 
ecològica, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
organitzen la setena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell. 



 

 
Els Cafès Científics són una acció de divulgació científica liderada inicialment per la 
societat civil que es va posar en marxa el 1998 a Leeds (Anglaterra) amb l’objectiu de 
parlar de ciència fora de l’entorn acadèmic i d’atraure el públic no habitual. Els Cafès 
científics de Sabadell s’han unit a la xarxa internacional de Cafès Científics. 

 
PROGRAMA "Cafès científics. Sabadell, 2019" 
 
Les sessions dels Cafès Científics se celebren un dimarts al mes, a les 7 de la tarda, a la Unió 
Excursionista de Sabadell (c/ De la Salut 14-16 Sabadell). Les xerrades són gratuïtes. L’aforament 
és limitat. 

19 de febrer – La Ruda amics de Can Deu per a l’agricultura ecològica 
Horta terapèutica i social. 
A càrrec d’Andra Costas i membre de Sana Hortis i de la Ruda. 
 
19 de març – Unió Excursionisa de Sabadell 

L'amenaça de les plagues exòtiques sobre els nostres boscos 
A càrrec de Jorge Heras, enginyer forestal.  
 
9 d’abril – Fundació Bosch i Cardellach 

Diagnosi per imatgeA càrrec de Joaquim Piqueras Pardellans, metge especialista en 
radiodiagnòstic.  

21 de maig - Corporació Sanitària Parc Taulí 

Alimentació i càncer 
A càrrec de Miquel Àngel Seguí, Metge especialista del Servei d'Oncologia Mèdica del Parc Taulí 
de Sabadell. 

18 de Juny – Filial del Vallès Occidental de L’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i de Balears. 

Consells per a viatjar i no emmalaltir. 

A càrrec del Dr. Bernat Font Creus, metge internista, especialista en infeccions i responsable de la 
Unitat d'Atenció al Viatger. 

17 de setembre – ADENC 

Biodiversitat a Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
A càrrec de Roger Puig Gironès, biòleg i professor a la Universitat de Barcelona (UB) 

 



 

 
15 d’octubre – L’Astronòmica de Sabadell 

La nostre galàxia: característiques i evolució 
A càrrec de Xavier Bros, President de l’Astronòmica de Sabadell 

19 de novembre - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

Quan els ammonits dominaven els oceans 
A càrrec de Rafel Matamales, paleontòleg 

 
Per a més informació:  
 
 
ACMSCB-Filial del Vallès Occidental 
Eva Palacios. 93748 43 98 
vallesocci@academia.cat 

ADENC 
Adelaida Clavaguera. Tel. 93 717 18 87 
correu@adenc.cat 

Agrupació Astronòmica de Sabadell 
Albert Morral. Tel. 93 725 53 73 
secretaria@astrosabadell.org+ 

Associació la Ruda, amics de Can Deu 
per a l’agricultura ecològica 
Xavier Mur. Tel. 93 726 92 50 
larudablog@gmail.com 
 

 
 
 
Corporació Sanitària Parc Taulí 
Sandra Àlvaro. Tel. 93 745 83 80 
salvaro@tauli.cat 

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
Pere Figuerola. Tel. 93 586 83 45 
pere.figuerola@icp.cat 

Fundació Bosch i Cardellach 
Laura Sellarès. Tel. 93 725 85 64 
secretaria@fbc.cat 

Unió Excursionista de Sabadell 
Francesc Macià. Tel. 93 725 87 12 
natura@ues.cat 
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