
 
 
PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN I ELS GRUPS MUNICIPALS D’UIA I 
PP DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ DE SUPORT AL MANIFEST “PER LA 
PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON A LES ILLES BALEARS” 
 
 
Vist que en el marc del Dia Mundial de la Prevenció del Càncer de Còlon (31 de març)  
l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) exposa que:  
 
<< A les Illes Balears, el càncer de còlon és el segon amb major taxa de mortalitat. 
Segons dades de l'Observatori del Càncer de l’AECC, 320 persones van morir a la 
nostra comunitat l'any 2020 per aquesta causa. 
 
 • Els programes de cribratge poblacional de càncer de còlon, mitjançant una senzilla 
prova, el test de sang oculta en femta, permeten evitar o detectar precoçment aquest 
càncer. Si es detecta a temps, en el 90% dels casos es pot curar.  
 
• Totes les persones entre 50 i 69 anys, prop de 257.000 a les Illes Balears tenen dret a 
participar en aquesta mesura de prevenció a través del procediment que estableixin les 
autoritats sanitàries per a dur-ho a terme.  
 
Amb aquesta franja d’edat, al municipi d’Artà hi viuen 1732  persones i, segons 
aquestes dades, es podrien detectar 4 diagnòstics de càncer i 15 diagnòstics de pòlips 
d’alt risc a cada ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte.  
 
L'Associació Espanyola Contra el Càncer manifesta la seva preocupació per: 
 
L'escassa cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les 
Illes Balears que no permet l'accés de tots els ciutadans balears d'entre 50 i 69 anys a 
aquesta mesura de prevenció.  
 
Totes les Comunitats Autònomes estan obligades a posar en pràctica el Programa de 
Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte i a les Illes Balears la cobertura del 
Programa està estancada en el 29,9% des de l'any 2015.  
 
En l’actualitat, al sector sanitari de Llevant, que disposa de l’Hospital Comarcal de 
Manacor i inclou les zones bàsiques de salut corresponents al terme municipal d’Artà, 
ni tan sols s’ha començat la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de 
Còlon i Recte. Un Programa que SALVA VIDES. [...]>> 
 
Davant d’aquesta situació i després del compromís assolit amb l’aprovació de la 
Declaració Institucional presentada per l’AECC amb motiu del Dia Mundial Contra el 
Càncer, el passat mes de febrer, es proposa al Ple que adopti els següents acords: 
 
Primer.-  Donar  suport al manifest “Per a la prevenció del Càncer de Còlon a les Illes 
Balears” impulsat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). 
 



 
 
 
 
Segon.- Sol·licitar a la presidenta del Govern de les Illes Balears i a la consellera de 
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, que garanteixin el dret dels ciutadans i 
ciutadanes d’Artà a participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i 
Recte, estenent i accelerant la implantació a tot el territori de les Illes Balears. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord a Presidència del Govern de les Illes Balears, a la 
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i a l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer. 
 
 
Artà, 24 de març de 2021 
 
El batle 
 

 
 
Manuel Galán Massanet 
 
 


