
DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA – 19 D’OCTUBRE 

Comunicat de les Entitats de Barcelona que donem suport a persones afectades de càncer de mama 

AECC, Gamis, Grup Àgata i Oncolliga 

En motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, 19 d’octubre, les entitats a Barcelona de dones 
afectades de càncer de mama fem públic un comunicat conjunt on exposem les nostres preocupacions i 
demandes: 

 Defensem una Sanitat pública, universal i gratuïta, sostinguda econòmicament en la progressió dels 
impostos i en la solidaritat com a instrument de cohesió social i d’igualtat. 
 

 Defensem els programes de detecció precoç i que aquests segueixin sent gestionats pel sistema públic 
de salut, d’accés gratuït, continuats en el temps, amb els recursos necessaris, controls de qualitat, 
avaluació de resultats i participació. 
 

 Sostenim la necessitat d’accés universal als tractaments, inclosos els més innovadors. 
 

 Requerim atenció, seguiment i suport dins del sistema públic de salut per les dones que són llargues 
supervivents. 

 

 Exigim l’accés continuat i sense llistes d’espera al suport psicooncològic per aquelles pacients que ho 
necessitin. 
 

 Reivindiquem l’accés a les reconstruccions mamàries i la necessitat d’un protocol a seguir a tots els 
hospitals públics. 
 

 Reclamem l’accés a la prevenció del limfedema en serveis de fisioteràpia per a totes aquelles dones 
susceptibles de desenvolupar-lo. 
 

 També reivindiquem el tractament de fisioteràpia i/o quirúrgic del limfedema per aquelles dones en 
les que està instaurat. 
 

 Demanem un atenció especialitzada per aquelles dones en edat fèrtil, afectades de càncer de mama, 
en relació a la seva futura maternitat. 
 

 Ens preocupa la situació laboral de les persones i en particular de les dones amb càncer de mama en 
quant a les baixes laborals, incapacitats, manteniment dels llocs de treball. 
 

 Ens preocupa molt i reivindiquem la investigació medi ambiental, per tal de reduir possibles riscos 
cancerígens. 
 

 Donem suport a la investigació que incideix en vies diferents de nous tractaments i demanem una 
major implicació a les entitats públiques i privades. 
 

 

Per tot això, les Entitats de Barcelona ens mobilitzem el Dia Internacional del Càncer de Mama i,  
sol·licitem que l’Ajuntament de Barcelona continuï donant suport a aquesta causa 


