
 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

Declaració institucional amb motiu de la celebració del  
Dia contra el càncer de mama 

 
 El proper dia 19 d’octubre, com cada any, se celebra el Dia contra el Càncer 
de Mama. 
 
 Una data que serveix per mantenir viva la consciència de la dura batalla que 
tota la nostra societat manté dia a dia amb una malaltia que provoca a Espanya la 
mort d’una dona cada hora i mitja i de més de 411.000 dones arreu del món l’any 
2002.  
 
 Una data que serveix també per obrir pas a l’esperança, els índex de 
supervivència al càncer de mama s’han incrementat de manera molt important els 
darrers anys.  
 
 I és que malgrat els setze mil casos que cada any es diagnostiquen a l’Estat 
espanyol, amb una lenta tendència a l’alça, els avanços tècnics, la implicació dels 
professionals sanitaris, la conscienciació ciutadana, el compromís de les 
associacions i col·lectius implicats i les passes donades per les administracions, 
permeten a hores d’ara mantenir grans dosis d’optimisme respecte la prevenció, 
tractament i supervivència d’aquesta malaltia. 
 
 Avui, el Parlament de les Illes Balears es vol sumar a la celebració d’aquest 
Dia Contra el Càncer de Mama. 
 
 S'hi vol sumar precisament com a expressió d’aquest esforç i aquest 
compromís col·lectiu en la lluita contra el càncer en general i contra el de mama en 
particular. Un compromís i un esforç col·lectiu que està per damunt de qualsevol 
discrepància ideològica i política i que serà la garantia de continuar avançant en la 
prevenció, en el tractament i en la recuperació de les persones que la pateixen. 
 
 El Parlament de les Illes Balears vol amb aquesta declaració fer costat a les 
diferents associacions i col·lectius que estan implicats en aquesta causa comuna.  
 
 Vol també fer una crida a tota la societat de les Illes Balears respecte a 
l’enorme importància de les mesures preventives, especialment les mamografies. 
Els homes i les dones juguen un paper protagonista en la prevenció, les dones han 
de tenir present la necessitat de fer-se una prova tan senzilla com eficaç. Els 
homes han de fer costat a les dones, ja siguin les seves mares, parelles, germanes, 
amigues, implicant-se en un problema de tota la nostra societat.  
 
 El Parlament de les Illes Balears, dipositari de la voluntat política dels 
ciutadans de les Illes Balears, declara el seu compromís per continuar treballant 
plegats en aquesta lluita, transmetent tot el coratge, suport i conhort a les 
persones que pateixen o han patit aquesta malaltia. A les seves famílies, 
associacions i col·lectius i en general, a tota la societat que assoleix dia a dia nous 
reptes i nous èxits en la lluita contra el càncer. 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 16 d’octubre de 2007 


