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Declaració institucional amb motiu del Dia del Càncer 

 
 
 Cada any, al voltant de 200.000 persones són diagnosticades de càncer a 
Espanya i prop de 100.000 moren anualment.  
 
 Aquesta malaltia és la primera causa de mortalitat en els homes i la segona 
en les dones, la segona per al conjunt de la població, després de les malalties 
cardiocirculatòries.  
 
 Aquestes dades es reprodueixen a la nostra comunitat, on més o menys 
2.000 persones moren cada any per un càncer. Més d’un milió i mig de persones 
conviuen amb la malaltia al nostre país. No obstant això, fins un 40% dels càncers 
són potencialment evitables si s’adopta un estil de vida saludable i s’atenen els 
programes de prevenció. 
 
 El càncer afecta tant la persona que el pateix com el seu entorn familiar, és 
un problema sanitari i social de primer ordre. Per això, el Parlament de les Illes 
Balears s’uneix a la celebració del Dia Mundial del Càncer i manifesta: 
 
 1r. El suport a les persones i a les famílies afectades per aquesta malaltia i el 
reconeixement als professionals sanitaris que les atenen i a les organitzacions 
socials que en complementen la labor d’ajuda i d’acompanyament. 
 
 2n. El compromís decidit per col·laborar en la millora de la prevenció i 
l’atenció i el control del càncer a la nostra comunitat amb la finalitat de reduir-ne la 
incidència i la mortalitat així com de millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades. 
 
 3r. La voluntat de desenvolupar i donar suport a iniciatives, en l’àmbit de les 
nostres competències, destinades a reduir l’impacte del càncer en la societat i, en 
concret, de fomentar aquelles que en permetin prevenir i/o detectar precoçment 
l’aparició. 
 
 4t. La voluntat de donar suport en l’àmbit de les nostres competències a la 
recerca oncològica, tant en l’àmbit bàsic com clínic, oferint als investigadors el 
suport necessari per dur a terme els seus projectes. 
 
 5è. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears convida la societat a 
prendre part en les activitats de sensibilització i conscienciació que les diferents 
entitats que lluiten contra el càncer organitzen al voltant de dia 4 de febrer, Dia 
Mundial del Càncer, com a mostra de suport a les persones afectades per aquesta 
malaltia. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 4 de febrer de 2014 


