Benvolguts amics:

Com ja sabeu, la 27a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que serà el diumenge 16 de
desembre, estarà dedicada al càncer.
En els últims 10 anys, els avenços en els tractaments, els programes de detecció precoç i les
campanyes de sensibilització i prevenció han fet augmentar un 7% la supervivència dels
pacients a Catalunya, que actualment se situa al voltant del 55%, una xifra superior a la mitjana
europea i que continua creixent. Tot i això, al nostre país, el càncer representa la primera
causa de mort entre els homes i la segona entre les dones i la seva incidència continua sent
molt alta: es calcula que, al llarg de la seva vida, en tindran 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3
dones. Només el 2016, s'estima que 38.500 catalans van ser diagnosticats de càncer, 10.425
dels quals no van sobreviure.
La Marató 2018 dedicarà el seu esforç a divulgar sobre aquesta malaltia i a recaptar fons que
permetran avançar en el diagnòstic precoç i en el disseny de tractaments més efectius i
personalitzats, amb l’objectiu d’augmentar l’esperança i la qualitat de vida de les persones.
Des del vostre àmbit associatiu, de contacte directe, d’acompanyament i de suport psicològic
als pacients i els seus familiars, us animem a participar en aquest projecte solidari, si voleu,
organitzant activitats que impliquin la societat en la divulgació de la malaltia i la recaptació de
recursos econòmics que serviran per finançar projectes de recerca i sensibilitzar la població.
Podreu inscriure la vostra iniciativa solidària a tv3.cat/marato a partir del mes d’octubre. Per a
qualsevol aclariment o dubte, contacteu amb el departament d’activitats de la Fundació La
Marató, a través del correu electrònic activitatsperlamarato@ccma.cat o del telèfon 93 444 48
33.
Finalment, volem informar-vos que en el nostre web hi inclourem un apartat on mostrarem les
entitats que treballeu en l’entorn del càncer, amb el lloc web i correu electrònic de contacte.
Fem, entre tots, que la 27a edició de La Marató de TV3 torni a ser un èxit de participació,
mobilització, divulgació i de recaptació solidària!
Moltes gràcies per fer-ho possible!

Salutacions cordials,

Fundació La Marató de TV3

