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L̓Ajuntament de Barcelona i l A̓ssociació Contra el Càncer a Barcelona col·laboren per
conscienciar a la població sobre la malaltia i la necessitat de continuar fent recerca

27/10/2021

Temps estimat de lectura: 3 minuts

Es faran accions de sensibilització mitjançant la xarxa de comerços, mercats municipals i botigues i també a la plantilla de
treballadors municipals. També es donaran a conèixer els serveis gratuïts dʼacompanyament, atenció social i suport psicològic
que facilita lʼAssociació contra el Càncer a Barcelona

L̓ Ajuntament de Barcelona i lʼAssociació contra el Càncer a Barcelona han signat un conveni de col·laboració que té com a objectius millorar la qualitat de vida dels malalts de
càncer i les seves famílies; potenciar la recerca i promoure la formació entre els col·lectius professionals i els voluntaris.

L̓ acord comporta desenvolupar accions de conscienciació sobre els factors que faciliten la prevenció i detecció precoç de la malaltia amb la finalitat de disminuir les taxes
dʼincidència i mortalitat per càncer, promoure hàbits de vida saludables i donar a conèixer els serveis gratuïts  que lʼAssociació contra el Càncer a Barcelona presta a la ciutadania
en matèria dʼacompanyament, atenció social, fisioteràpia i suport psicològic, entre dʼaltres.

Resultat de lʼacord, lʼAjuntament de Barcelona facilitarà la relació amb el sector del comerç, a través dels seus ens representatius (associacions, gremis, fundacions, etc)  i establirà 
un marc de col·laboració amb lʼInstitut Municipal de Mercats de Barcelona per portar a terme diverses iniciatives.

En aquest sentit, una primera col·laboració va tenir lloc els passats 15 i 16 dʼoctubre  als Mercats Municipals de Barcelona on van participar 13 Mercats sota el lema “Els Mercats
també treuen pit contra el càncer de mama”. En aquesta acció participativa,  els Mercats es van “vestir” amb llaços roses i els paradistes es van posar la gorra rosa solidària per
donar visibilitat a la malaltia. També es van vendre productes solidaris i es van recaptar més de 6.000 € per la recerca i lʼatenció als pacients i familiars.

El conveni de col·laboració ha estat signat avui per la regidora  de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l´Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarin i el
President de lʼAssociació contra el Càncer a Barcelona, el Dr. Laureano Molins, a la Seu de lʼassociació.

La regidora de Comerç, Mercats i Règim Interior, Montserrat Ballarín, ha explicat la importància dʼaquest conveni “des del Govern municipal trobem essencial poder conscienciar a
la ciutadania i al personal municipal sobre la malaltia del càncer i els seus efectes sobre les persones que la pateixen i els seus familiars i posar a disposició de tothom totes les eines
possibles per lluitar contra aquesta malaltia tant des del camp de la prevenció com de la detecció precoç” i ha afegit “per aquest motiu és fonamental que lʼAjuntament de
Barcelona, lʼAECC, els nostres mercats i el sector comercial de la ciutat sumin esforços en aquesta ingent tasca”.

Per al Dr. Laureano Molins aquest acord permetrà “arribar dʼuna forma més eficaç a 1,6 milions de persones que viuen a la ciutat de Barcelona, mitjançant el comerç de proximitat i
els mercats. Perquè és fonamental conscienciar sobre la malaltia i calen més recursos per continuar amb la recerca. L̓ any 2020 a Catalunya, el càncer va afectar a 44.599 persones, i
més de 32.000 casos van ser a la província de Barcelona amb  572 casos per cada 100.000 habitants. A lʼAssociació contra el Càncer a Barcelona posem el focus en donar suport a
aquestes persones, en fomentar la recerca i en donar a conèixer que la detecció precoç és vital”.

Dins dʼaquest acord també es contempla una tasca informativa al conjunt del treballadors municipals, un important col·lectiu format per prop de 16.000 persones.

Compartiu aquest contingut
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AECC/ Associació contra el Càncer a Barcelona/ càncer/

(https://www.barcelona.cat) Avís legal
(https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/avis-legal/)(https://www.barcelona.cat/ca/

www.barcelona.cat (https://www.barcelona.cat/ca/)   

javascript:;
javascript:;
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
https://www.barcelona.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/avis-legal/
https://www.barcelona.cat/ca/accessibilitat
https://www.barcelona.cat/ca/

