DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA
“ESCRIPTURA I CIÈNCIA”
Desmitifiquem el càncer de mama
20 d’octubre de 2014

Bon dia. És per a mi un honor i un plaer poder estar aquí avui amb vosaltres per tal d’inaugurar
la jornada d’enguany.
Vaig tenir ocasió d’estar a les beceroles de la creació de l’Associació ( gAmis) durant el meu pas
com a Cap Infermera de l’ICAL, que després va ser l’ICEMEQ.
Era l’any 2000 i recordo com la Montserrat Gironés, ja recentment jubilada, ens va venir a
explicar quina en portaven de cap i com pensaven en tirar endavant aquest projecte.
L’entusiasme, l’ energia i la professionalitat que la caracteritzen i que em consta es mantenen
14 anys després, la feia portant‐veu del que recollia com un anhel per part de les afectades i
els professionals per tal de crear quelcom, que sota el ben trobat anagrama: GRUP, AJUDA,
AMISTAT, MAMA I SALUT, ‐ en verd d’ESPERANÇA I EL PARÈNTESI que vol ser en la vida de les
afectades, apropés, facilités i ajudés a tots a desmitificar el procés d’aquesta malaltia.
La seva vocació sempre ha estat interdisciplinar, amb criteris científics, vinculada a la Unitat
funcional de patologia de mama i al Clínic.
La creació de la Web acreditada és garantia per qui cerqui informació de qualitat en aquest
procés i eina potent de connexió entre afectades i professionals, una eina que ha procurat
estar sempre actualitzada i servir per a la difusió i exemple per a d’altres associacions que
s’han creat amb posteritat.
Durant tots aquests anys s’ha consolidat extraordinàriament i mostren una gran activitat i
projecció mitjançant les seves reunions mensuals, l’organització d’actes, xerrades, la difusió de
consells terapèutics i pràctics per a la millora de la qualitat de vida de les dones que viuen
aquest procés.
A l’any 2002 la pintora Carmen Marcos els va oferir una pintura representativa de les dues
realitats per les que passa la dona, i avui l’estimada Carmen, durant tants anys secretària del
Departament de Medicina d’aquesta facultat, és doctora en belles arts després de llegir la seva
tesi doctoral just abans de gaudir de la seva estrenada jubilació. ( Totes es jubilen...!)
També a l’any 2003 l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears els va atorgar el
premi Jaume Suñol en reconeixent a la gran tasca de l’associació en la millora de la informació
d’aquesta especial i difícil situació.
L’art i l’expressió artística de qualsevol mena, son eines de suport per l’expressió de
sentiments. Avui aquest és el lema i de la ma d’experts en aquest camp esperem poder
endinsar‐nos i conèixer millor com poden contribuir a la guarició i a la canalització de les
variades i moltes vegades contradictòries emocions que acompanyen a les afectades.

Com cada any en aquest dia Mundial del Càncer de mama, la celebració permet fer la malaltia
més coneguda, sensibilitzar a la societat , avançar en la seva lluita i compartir alternatives i
avenços.
Amb el desig de que la d’avui sigui una jornada molt interessant i profitosa per a tots us
desitjo un gran èxit i encoratjo a seguir units i unides en aquest programa i objectiu alhora que
us ofereixo, com ja vaig fer als inicis, tot el meu recolzament.
Mercès!!

