
 

 
 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA RELATIVA AL  
DIA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓ CONTRA EL CÀNCER DE CÒLON 
 
SESSIÓ DE DIA 29 D’ABRIL DE 2021 
 
“El passat 31 de març es va commemorar el Dia Mundial de la Prevenció del Càncer de Còlon. 
El càncer és la segona causa de mort en el món i es preveu un creixement de més del 30% de 
nous casos per al 2030. El càncer de còlon i recte és el més freqüentment diagnosticat en la 
població espanyola i el segon que més morts genera amb 16.470 defuncions anuals, convertint-
se en el segon càncer amb major taxa de mortalitat. 
Segons dades de l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, 320 
persones van morir a la nostra Comunitat Autònoma a causa d’aquesta malaltia el passat any 
2020. 
 
L’Associació Espanyola Contra el Càncer ha iniciat una campanya pública de conscienciació i 
de recollida de suports relativa a la importància dels programes de cribratge poblacional del 
Càncer de Còlon que, mitjançant una senzilla prova, permeten evitar o detectar de forma precoç 
aquest càncer i que, si es detecta a temps, pot implicar la curació del 90% dels casos.  
Amb l’ordre ministerial 2065/2014 per la qual es modifica la cartera de serveis comuns del 
Sistema Nacional de Salut, s’inclouen dins d’aquesta modificació els cribratges poblacionals de 
càncer colorectal i fixa la seva població objectiu: homes i dones d’edats compreses entre els 50 i 
els 69 anys. 
 
Totes les Comunitats Autònomes estan obligades a posar en pràctica el Programa de Detecció 
Precoç de Càncer de Còlon i Recte perquè és un programa que salva vides. A les Illes Balears la 
cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte està estancada en el 
29,9%.  
 
Seguint els criteris de l’Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut, s'ha d'incrementar la 
cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Illes i garantir 
l'accés a tothom, en especial als ciutadans d'entre 50 i 69 anys. Al cas de la ciutat de Palma, 
aquest programa arribaria a les 92.093 persones i permetria detectar 193 diagnòstics de càncers i 
801 diagnòstics de pòlips d’alt risc. 
 
L’Ajuntament de Palma, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon que s’ha 
commemorat recentment, manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per 
aquesta malaltia i d’acord amb el que reivindica l’AECC,  
 

1- Insta al Govern de les Illes Balears a dur a terme les accions pertinents que garanteixin el 
dret de la població de les Illes Balears a participar en el Programa de Detecció Precoç de 
Càncer de Còlon i Recte, estenent i accelerant la seva implantació a tot el territori de les 
Illes Balears, especialment a les persones amb edat compresa entre els 50 i 69 anys. 
 

2- Insta al Govern de les Illes Balears a desenvolupar campanyes d'informació i 
conscienciació entre la població sobre la importància de participar en el programa de 
cribratge per a la detecció precoç del càncer colorectal.” 
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