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Declaració institucional amb motiu de la celebració del  
Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon 

 
 
El càncer és la segona causa de mort al món i es preveu un creixement de més del 
30% de nous casos per al 2020. 
 
El càncer de còlon i recte és el més freqüentment diagnosticat en la població 
espanyola (44.231 nous casos a l’any 2020) i el segon que més morts genera amb 
16.470 defuncions anuals. 
 
A les Illes Balears, el càncer de còlon també és el segon amb major taxa de 
mortalitat. Segons dades de l’Observatori del Càncer de l’AECC, 320 persones varen 
morir a la nostra comunitat a l’any 2020 per aquesta causa. 
 
Els programes de cribratge poblacional de càncer de còlon, mitjançant una senzilla 
prova, el test de sang oculta en femta, permeten evitar o detectar precoçment aquest 
càncer. Si es detecta a temps, en el 90% dels casos es pot curar. 
 
Totes les persones entre 50 i 69 anys, prop de 257.000 a les Illes Balears, tenen dret 
a participar en aquesta mesura de prevenció a través del procediment que 
estableixen les autoritats sanitàries per dur-ho a terme. 
 
Seguint els criteris de l’Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut s’ha 
d’incrementar la cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i 
Recte a les Illes i de garantir l’accés a tothom, en especial als ciutadans d’entre 50 i 
69 anys. 
 
Totes les comunitats autònomes estan obligades a posar en pràctica el Programa de 
detecció precoç de càncer de còlon i recte, és un programa que salva vides. 
 
El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de 
Còlon manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per aquesta 
malaltia i declara el compromís de la cambra per contribuir a respondre les seves 
necessitats. 
 
Davant d’aquesta situació i després del compromís assolit amb l’aprovació de la 
declaració institucional presentada per l’AECC en motiu del Dia Mundial Contra el 
Càncer, el passat mes de febrer, el Parlament de les Illes Balears:  
 

Primer. Advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents que 
garanteixin el dret dels ciutadans i les ciutadanes de Balears a participar en el 
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, estenent i accelerant 
la seva implantació a tot el territori de les Illes Balears. 
 
Segon. Considera rellevant que s’impulsin els programes adreçats a la 
prevenció del càncer de còlon i recte a la nostra comunitat autònoma per tal 
de minvar la prevalença d’aquesta malaltia a les nostres illes. 
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Tercer. Insta totes les institucions públiques i privades de les Illes Balears a 
desenvolupar campanyes d’informació i conscienciació entre la població sobre 
la importància de participar en el programa de cribratge per a la detecció 
precoç de càncer colorectal. 
 
 
 

Aprovada per assentiment a la sessió plenària  
de dia 30 de març de 2021 


