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MANIFEST DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER
Solsona, 16 de febrer de 2013

Les previsions en els propers anys indiquen que a Catalunya un de cada dos homes i una
de cada tres dones desenvoluparà un càncer al llarg de la seva vida.
Actualment viuen a Catalunya, 110.000 persones diagnosticades de càncer en els darrers
cinc anys i es constata
una tendència cap a l’estabilització en el creixement del
nombre de casos i un increment de la supervivència dels malalts.
Aquestes dades són un indicatiu de la nostra realitat i donen sentit a l’acte d’avui.
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 es dedica a
desfer les concepcions errònies sobre la malaltia, amb el lema: El càncer- sabies què?
centrant-se bàsicament en quatre mites:
1er Mite .-EL CÀNCER ÉS UN PROBLEMA DE SALUT.
Veritat: El càncer no és només un problema de salut, te importants implicacions socials,
econòmiques, de desenvolupament personal i de drets humans.
2on Mite.-EL CÀNCER ÉS UN PROBLEMA DELS PAISOS RICS, DESENVOLUPATS I DE LA GENT
GRAN..
Veritat: El càncer no discrimina, és un problema que afecta a totes les edats i també als
països en vies de desenvolupament.
3er Mite .-EL CÀNCER ÉS UNA SENTÈNCIA DE MORT.
Veritat: Molts tipus de càncer anys enrere es consideraven una sentència de mort.
Actualment és pot tractar eficaçment i per moltes persones és pot curar.
4art Mite.-EL CÀNCER ÉS EL MEU DESTÍ.
Veritat: Amb les estratègies adequades i hàbits de vida saludables, el càncer és pot
prevenir.
La malaltia, es principalment, un procés de sentiments. No n’hi ha prou amb l’aplicació
dels avenços tecnològics i complexos tractaments, doncs els pacients son persones i no
podem oblidar que el més important, és sempre el malalt i no la malaltia.
L’actitud personal en que s’afronta un situació difícil, com és una malaltia oncològica,
en depèn l’èxit d’una experiència que resulta similar a emprendre un viatge; un viatge
que ningú tria, i que compta amb un itinerari, anomenat supervivència, on el recorregut
és ple d’obstacles, reptes i dificultats que cal superar.
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Les campanyes de sensibilització serveixen per trencar els conceptes erronis que sovint
envolta a la malaltia i també, per prendre consciència de les evidències científiques
que constaten com una gran proporció de càncers estan relacionats amb hàbits de
comportament poc saludables i per tant és poden prevenir.
El càncer implica a tothom, ja que no hi ha ningú que no tingui un conegut, amic o
familiar que no l’hagi tocat la malaltia, així doncs, és una lluita que entre tots, de forma
solidària podem afrontar amb l’objectiu de guanyar una cursa on el premi és la vida i on
no hi ha d’haver lloc per als falsos mites.
Aquesta concentració és un gest carregat de simbolisme, on l’espelma que crema, una al
costat de l’altra, implica un acte solidari i de memòria als que s’han quedar a mig
camí i ha de il·luminar durant la nit les nostres llars per recordar i mantenir viu,
l’esperit de la lluita col·lectiva contra el càncer.
Aprofitant que estem en l’any del centenari del nostre escriptor i poeta Salvador Espriu,
són adients en aquest acte, llegir alguns paràgrafs de la seva obra, que diuen així:
El meu somni lent
de la gran pau blanca
sota el sol clement
Passo pels camins
encalmats que porten
la claror dels cims.
És un temps parat
a les vinyes altes,
per damunt del mar.
He parat el temps
i records que estimo
guardo de l’hivern.
Fragment : “Perquè un dia torni la cançó a Sinera”

Gràcies a tots els que participeu, a les institucions que ens heu posat fàcil l’organització
d’aquesta jornada i als col·laboradors que amb l’apunt musical i de dansa doneu un alè
fresc de vida i optimisme.
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