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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL  
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 

 
 
Avui, 19 d’octubre se celebra el Dia mundial contra el càncer de mama, una malaltia 
que afecta més de 32.000 dones a Espanya, segons l’informe anual de la Societat 
Espanyola d’Oncologia Mèdica.  
 
Des del Parlament de les Illes Balears som conscients d’aquesta situació, de les 
necessitats que tenen les dones que desenvolupen un tumor de mama i volem 
transmetre’ls tot el nostre suport.  
 
L’any 2020 es van diagnosticar 2.261.419 casos nous de càncer de mama al món, 
segons dades del Centre Internacional de Recerques sobre el Càncer de l’Organització 
Mundial de la Salut. El 2021, el de mama, s’ha convertit en el tumor més diagnosticat 
del món, i ha superat per primera vegada el càncer de pulmó.  
 
El càncer de mama és el més freqüent dels tumors en dones al nostre país i la franja 
d’edat de dones entre els 45 i 65 anys és la més afectada pel diagnòstic de la malaltia.  
 
El tumor de mama continua sent la primera causa de mort per càncer entre les dones 
a Espanya amb gairebé 6.500 morts cada any. Cal assenyalar també que la 
supervivència de les pacients que pateixen aquesta malaltia ha augmentat en els 
últims anys i s’ha situat en el 80% als cinc anys del diagnòstic, una xifra que reflecteix 
l’èxit de la detecció precoç, la recerca i els nous tractaments disponibles.  
 
A les Illes Balears la malaltia provoca 144 morts a l’any amb una incidència de 
476/100.000, el que suposa que una de cada vuit dones patirà un càncer de mama.  
 
Per tot això: 
 

El Parlament de les Illes Balears expressa el màxim suport institucional a les 
dones, a les seves famílies i a les associacions que treballen pel càncer de 
mama.  
 
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a garantir la universalitat del 
triatge de la població diana i ampliar de manera progressiva el grup d’edat del 
programa de diagnòstic precoç del càncer de mama del sistema públic de salut, 
a més de promoure campanyes per millorar la sensibilització en el diagnòstic 
precoç i l’adopció d’hàbits de vida saludables, l’autoexploració i l’assistència a 
les mamografies.  
 
El Parlament de les Illes Balears mitjançant aquesta declaració institucional 
reconeix i agraeix el treball del moviment associatiu que, amb la seva feina i 
dedicació, permeten a les pacients i a les seves famílies afrontar els durs 
tractaments i els canvis físics i psicològics que comporten, i fa costat 
especialment a les dones en situació de vulnerabilitat social.  
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El Parlament de les Illes Balears destaca la tasca de coordinació de l’Estratègia 
del Càncer i dels serveis de Ginecologia i Oncologia dels hospitals i centres de 
salut de les Illes Balears i la de tots els professionals sanitaris i sociosanitaris 
per la seva professionalitat, compromís i humanitat. 

 
Al Parlament de les Illes Balears, 19 d’octubre de 2021. 
 
 
 

Aprovada per assentiment a la sessió plenària  
de dia 19 d’octubre de 2021 


