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Els darrers estudis, indiquen un increment de la supervivència dels malalts de 
càncer a Catalunya, situant-se per sobre de la mitjana europea dels pacients 
oncològics, referit a les persones que han sobreviscut, almenys cinc anys 
desprès d’haver estat diagnosticades. S’observa, també,  una tendència cap a 
l’estabilització en el creixement del nombre de casos.  

 
El  “Dia mundial contra el càncer”, és 
una jornada que impulsa la Unió 
Internacional Contra el Càncer (UICC), 
una diada de reflexió a l’entorn d’un 
 tema amb nombroses implicacions 
emocionals, socials i econòmiques i que 
en aquesta edició continua  desfent les 
concepcions errònies sobre la malaltia, 
amb el lema: “Desacreditar els Mites” 
centrant-se bàsicament en quatre punts: 
 
1er Mite: NO CAL PARLAR SOBRE EL 
CÀNCER. 
Veritat: El càncer pot ser un tema difícil 
de tractar, sobretot en algunes cultures i 
entorns. Però abordar la malaltia 
obertament pot millorar els resultats a 
nivell individual, comunitari i de 
polítiques. 
 

2on Mite: NO HI HA SIGNES NI SÍMPTOMES DEL CÀNCER. 
Veritat: Per a molts tipus de càncer, existeixen signes d’advertència i 
símptomes, amb la qual cosa els avantatges de la detecció precoç són 
indiscutibles. 
 
3er Mite: NO HI HA RES QUE ES PUGUI FER RESPECTE EL CÀNCER. 
Veritat: Es pot prevenir una tercera part dels tipus de càncer més comuns, 
amb les estratègies correctes i es pot fer molt a nivell individual, de 
comunitat i de polítiques. 
 
4art Mite: TINC DRET A REBRE ATENCIÓ SANITÀRIA PEL CÀNCER ? 
Veritat: Tothom té dret a accedir a tractaments i serveis d’atenció per càncer 
que siguin comprovats i efectius i en igualtat de condicions, per evitar 
patiment. 
 
Les campanyes de sensibilització no són suficients per eradicar conceptes 
erronis vinculats a la malaltia, sinó que cal actuar col·lectiva i solidàriament 
per aconseguir una actitud personal de lluita i de la que en dependrà, en bona 
mesura, l’èxit. 



 
Les flames de cada una de les espelmes que ens il·luminen, evoquen 
simbòlicament la memòria dels que ens han deixat a mig camí i alhora ens 
recorda i manté viu l’esperit de lluita col·lectiva contra el càncer. 
 
Per cloure recordarem els versos del poeta que diu: 
 
 

Si fossis un viatger sense destí, 
perdut en un camí sense retorn,  

donar-te per vençut quan no tens forces per seguir 
i et trobes totalment desorientat en el camí. 

 
Has de pensar que a cada instant hi ha algú que creu en tu, 
que sempre hi ha un destí per conquerir un pèl més enllà. 

 
Parsons. E.Woolfson 

“Compta els dies” 
 
 
 

 


