CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA
Dia Mundial contra el Càncer
“Si lluites contra el càncer, ens tens aquí”

Dijous, 25 de gener a les 10,30 hores a l’Ajuntament de Girona.
Convoca: AECC-Catalunya contra el Càncer Girona
Girona, 25 de gener de 2018. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer,
que se celebra el 4 de febrer, l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona
organitza diverses activitats, que us presentem en roda de premsa, a
l’entorn d’aquesta efemèride.
A la roda de premsa d’avui hi participen:
 Pilar Cort, Presidenta de l’AECC Catalunya contra el Càncer Girona
 Eva Palau, Regidora de Salut de l’Ajuntament de Girona
 Montse Salvachúa, Psicooncòloga de prevenció de l’AECC Catalunya
contra el Càncer Girona

Activitats previstes, Dia Mundial contra el Càncer
26 DE GENER, DIVENDRES
Concert de Gospel Solidari
Teatre Municipal de Girona
Preus entrades 15€ 20€ i 25€
Compra online a: www.girona.aecc.es
1 DE FEBRER DE 2018
VII Foro Contra el Càncer
Connexió amb streaming des del Col·legi de Farmacèutics de Girona
(de 11,30h a 13,45h). Carrer Ultònia, 13, 20n, Girona. Obert a
persones malaltes de càncer i públic en general.

4 DE FEBRER DE 2018
 Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra cada 4
de febrer, l’AECC-Catalunya contra el Càncer ha convocat la IV Cursa
contra el Càncer Girona en Marxa. Amb aquesta convocatòria es vol
fer evident la necessitat de prendre mesures per prevenir el càncer i
conscienciar a la població sobre la importància de l’assoliment i
manteniment dels hàbits saludables. Amb la IV Cursa Contra el
Càncer Girona en Marxa es donarà a conèixer a la ciutadania que hi
ha un seguit de tipus de càncer que es poden evitar adoptant hàbits
de vida saludables: evitar el tabac, portar una dieta equilibrada,
realitzar exercici físic, no abusar de l’alcohol i protegir-se
adequadament del sol.
El Centre de Ball Fama Girona participarà en l’esdeveniment
amenitzant l’inici de la jornada i l’entrega de premis.
L’Ajuntament de Girona donarà inici a la caminada amb un acte
simbòlic de tallada de cinta per part d’autoritats.
AECC Girona en Marxa. IV Cursa Contra el Càncer
Modalitats, horaris i preus
Caminada 5 quilòmetres:
Horari de sortida: 10 hores. Aportació 8€
Recorregut: Plaça de Catalunya (sentit circulació), Pont de Pedra,
Carrer Nou, Gran Via Jaume I, Avinguda Ramon Folch, Rotonda del
Rellotge, Carrer Berenguer Carnicer, Passeig de Canalejas, Plaça
Independència, Carrer Santa Clara, Pont de Pedra, Pujada del Pont de
Pedra, Plaça del Vi, Carrer Ciutadans, Plaça de l’Oli, Carrer Cort Reial,
Carrer Ballesteries, Pujada Sant Feliu, Plaça de la Catedral, Plaça
Lladoners, Carrer dels Alemanys, Plaça Sant Domènech, Plaça Josep
Ferrater i Móra, Passeig Fora Muralla, Pujada de les Pedreres, Carrer
del Carme, Plaça Catalunya. Arribada a Plaça Catalunya donant la
volta a la plaça, en sentit contrari a la sortida per arribar al mateix lloc
de la sortida.
Cursa infantil 0 a 6 anys:
Horari de sortida: 10,20 hores. Aportació 5€
Recorregut: Donar una volta a la Plaça Catalunya

Cursa infantil de 7 a 10 anys
Horari de sortida: 10,30 hores. Aportació 5€
Recorregut: Donar dues voltes a la Plaça de Catalunya
Cursa infantil 11 a 13 anys
Horari de sortida: 10,40 hores. Aportació 5€
Recorregut:
1a Volta - Plaça Catalunya (sentit de circulació), Carrer Sant Francesc,
Carrer Santa Clara, Pont de Pedra.
2a Volta – Plaça Catalunya (sentit circulació), Carrer Sant Francesc,
Carrer Santa Clara, Pont de Pedra. Arribada a Plaça Catalunya donant
la volta a la plaça, en sentit contrari a la sortida per arribar al mateix
lloc de la sortida.
Caminada 5 quilòmetres
Horari de sortida: 11 hores. Aportació 8€
Recorregut:
1a Volta - Plaça Catalunya (sentit de circulació), Pont de Pedra, Carrer
Nou, Gran Via Jaume I, Avinguda Ramon Folch, Rotonda del Rellotge,
Carrer Berenguer Carnisser, Passeig Josep Canalejas, Rotonda de
Pedret, Pont de Pedret, Carrer Jaume Pons i Martí, Plaça Sant Feliu,
Carrer Calderers, Carrer Ballesteries, Carrer Argenteria, Rambla
Llibertat, Plaça Catalunya vial nord.
2a Volta - El circuit segueix sense donar la volta a la Pl. Catalunya per
Avinguda Sant Francesc, Carrer Santa Clara, Carrer Nou i segona volta
idèntica a la primera. Arribada Plaça Catalunya donant la volta a la
plaça, en sentit contrari a la sortida per arribar al mateix lloc de la
sortida.
Accions de Carrer:
 Il·luminar de verd un edifici (Pendent de definir quin edifici.)
 Gota solidària (Es farà en el marc de la Caminada, concretament a la
zona situada davant de l’edifici del “Bolet”. Hi participaran les 100
primeres persones que arribin a la Plaça Catalunya. L’objectiu
principal de l’acció és aconseguir que els caminadors i caminadores
formin la imatge d’una gota, simbolitzant el missatge de la campanya
“Ens tens aquí”.)

 Taules informatives a les juntes locals (A les poblacions de Figueres,
Blanes, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina
d’Aro; es repartirà la informació dels serveis que oferim des de la
nostra entitat i es repartiran pomes com a símbol de la prevenció del
càncer.)
Accions amb entitats i empreses:
 Repartiment de pomes a entitats i empreses (Es repartirà la
informació dels serveis que oferim des de la nostra entitat i es
repartiran pomes com a símbol de la prevenció del càncer).
7 DE FEBRER DE 2018
 Cinema i Salut: Parlem del càncer, 7 de febrer a les 19 hores, al
Museu de Cinema de Girona. Projecció de “Chemia” de Pawel
Lozinski i taula rodona posterior. Entrada gratuïta.

Dades-recordatori Pla Director Oncologia
Segons dades de 2017 de l’Institut Català d’Oncologia, Pla director
d’Oncologia, el CanGir va estimar que hi haurien 4.008 nous casos de càncer
a la província de Girona, sense comptabilitzar els de pell no melanoma. Un
total de 2.462 càncers en homes (61 per cent del total detectat) i 1.546 en
dones (39 per cent detectat).
Una dada contrastada, i que es manté en el temps, és que en el cas de
Girona, i de Catalunya en general, es calcula que hi ha risc de desenvolupar
un càncer fins als 74 anys: un cas per cada tres homes i un per cada cinc
dones. Sobreviure al càncer a 5 anys pel conjunt de tumors ha millorat a un
53,7 per cent en els homes i 65,3 per cent en les dones, durant el període
1994 a 2007, segons reflecteixen les dades més actualitzades.
L’augment del total de casos, en relació al 2010, 2.130 homes i 1.382 dones,
es deu a l’envelliment de la població.
Es va calcular que, durant l’any 2017, menys de l’1 per cent de tumors
serien diagnosticats en edat pediàtrica, de 0-14 anys. El 62 per cent es

donaria en edats superiors als 65 anys i més freqüent en homes que en
dones.
Sempre segons dades de CanGir, el càncer colorectal, en previsions de 2017,
va ser la neoplàsia maligna més freqüent, 606 casos, 15 per cent del total;
seguit del càncer de pròstata, 476 casos; càncer de mama, 438 casos i
pulmó 416 casos.
Les tres primeres localitzacions en homes es preveien en càncer de pròstata
(476 casos, 19 per cent nous casos en homes), càncer colorectal (370 casos,
15 per cent) i càncer de pulmó (327 casos, 13 per cent).
En dones, la previsió per a 2017 era: càncer de mama (430 casos anuals, 28
per cent del total de casos en dona), càncer colorectal (236 casos, 15 per
cent) i càncer de pulmó (89 casos, 6 per cent).
El risc de desenvolupar un càncer fins als 74 anys és d’un de cada 3 homes
i una per cada cinc dones.
AECC-Catalunya contra el Càncer, 65 anys d’experiència en la lluita contra
el càncer
L’AECC-Catalunya contra el Càncer és una ONL (Organització No Lucrativa),
privada i declarada d’utilitat pública, que des de 1953 treballa en la lluita
contra el càncer. L’AECC integra a pacients, familiars i persones afectades.
Finança projectes oncològics que permeten un millor diagnòstic i
tractament del càncer.
L’AECC-Catalunya contra el Càncer manté com un dels seus objectius
prioritaris la investigació oncològica de qualitat i és, a dia d’avui, l’entitat
social privada que més fons destina a investigar el càncer amb gairebé 36,8
milions d’euros compromesos en 231 projectes en desenvolupament des
de 2010.
L’AECC, a través de la Fundació Científica, aglutina la demanda social
d’investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes
d’investigació científica. Aquests programes estan dirigits a aconseguir
avanços en ciència per millorar el futur de les persones malaltes i les seves
famílies i per consolidar una estructura científica que acosti a tota la

societat els avenços científics obtinguts. La Fundació Científica està
certificada amb el segell de qualitat AENOR.
Present a 47 poblacions gironines, l’AECC-Catalunya contra el Càncer
desenvolupa la seva feina a través de més de 50 voluntaris de suport propis
i 600 col·laboradors que col·laboren estretament amb les autoritats
sanitàries, institucions científiques i aquelles altres entitats que
persegueixen un fi anàleg al de l’associació. Tot això sempre sota els
principis d’independència, professionalitat, transparència i proximitat.
L’AECC és una ONL acreditada per la Fundación Lealtad.

Per a més informació, podeu dirigir-vos,
al Gabinet de Premsa/Comunicació
AECC-Catalunya contra el Càncer Girona
Montse Farré-Miró
972 20 13 06/ +34 634 20 88 60
montse.farre.miro@gmail.com

