
 

13 juny: Dia Mundial del Càncer de Pell 

Fundació Agrupació conclou una nova edició de les seves Jornades de 
Prevenció del Càncer de Pell 

Barcelona, 13 de juny de 2019. Reus i Sabadell han estat les poblacions elegides aquest any per a la celebració 
d'unes activitats que tenen per objectiu la sensibilització de la població davant dels riscos de l'abús en  
l'exposició solar. En elles, un dermatòleg ha dut a terme screenings de pell per a la detecció d'alteracions 
entre unes 75 persones, d'edats compreses entre 35 i 80 anys, que van passar a examinar-se.  
Aquestes proves són de gran importància ja que detecten lesions que poden requerir un estudi posterior per 
part d'un dermatòleg i posen l'èmfasi en la importància de la prevenció.  
Estem davant d'una malaltia freqüent però que té una alta curació si es detecta en les seves primeres fases, 
ja que més del 80% dels casos podria prevenir-se evitant una exposició intensa al sol. Aquesta és una de les 
idees explicades en les 10 Regles d'or amb “Consells per gaudir del sol i prevenir el càncer de pell” i que van 
ser lliurades entre els assistents a les jornades, una vegada conclosa la revisió gratuïta. 
Posteriorment a la prova, tots els assistents reben aquests consells, al costat de la recomanació, si és necessari 
i segons el resultat de la prova, de visitar el dermatòleg. 

 
Dia Mundial del Càncer de pell 
 
Amb motiu del Dia Mundial del 
Càncer de pell, s'han dut a terme 
dues jornades de prevenció. La 
primera va tenir lloc el dia 11 de 
juny al Casal de dons de Reus, i la 
segona va tenir lloc el dia 13 de 
juny al Casal Pere Quart de 
Sabadell.  
El càncer de pell és més freqüent 
en persones a partir de 50 anys, 
però cada dia es diagnostiquen 
més casos entre persones joves, 
degut sobretot, i tal com es va 
esmentar, a hàbits d'exposició 
solar poc saludables. 
Entre nens i adolescents encara es 
fa més crítica la prevenció. 
  

 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, tel: 93 482 67 01, email: anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els grans, 
la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació Agrupació, 
que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física o psíquica i 
buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre l'alimentació, l'activitat 
física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la realització de cursos i 
activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els col·lectius amb els que 
treballa.  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
mailto:anna.serrapallas@gacm.es

