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Donen suport les següents organitzacions 
d’assistents sanitaris i pacients:  

 

Setmana Internacional de 
Conscienciació sobre tumors 

cerebrals del 21 al 27 
d´octubre de 2007 i 

La Marxa al Voltant del Món 
per lluitar contra el tumor 

cerebral del 2007 
 

Junts aconseguirem una major 
conscienciació sobre els problemes 

provocats pels tumors cerebrals.  

Organitzat per: 

Donen suport les organitzacions professionals i 
de recerca següents:  

La Setmana Internacional de Conscienciació sobre 
tumors cerebrals està patrocinada per 

Pot contactar amb l´Aliança Internacional del Tumor Cerebral (IBTA) 
a: www.theibta.org 

The Secretary, IBTA, PO Box 244, Tadworth, Surrey, KT20 5WQ, 
United Kingdom. correu electrònic: kathy@theibta.org  

The Chair, IBTA, 10 Carrodus Street, Fraser, ACT, 2615 Australia. 
correu electrònic: chair@theibta.org  

Il Fondo 
di Fabrizio 

NSW NOG - Australia 

La Setmana Internacional de Conscienciació sobre  tumors cerebrals és un projecte de 
l´Aliança Internacional del Tumor Cerebral (International Brain Tumour Alliance - IBTA), 
una societat anònima i sense ànim de lucre, registrada a Anglaterra i Gales. Número de 
registre 60331485. Adreça registrada: c/o Roxburghe House, 273-287 Regent Street, 
Londres W1B 2AD, Regne Unit. Enviar correspondència a l’atenció de “The Secretary” a 
l´adreça indicada a la contraportada del present fulletó. La IBTA rep amb beneplàcit 
donacions i subvencions indirectes. La inclusió de les activitats específiques d´altres 
organitzacions i individus a la web de la Setmana de Conscienciació  queda a criteri de 
la IBTA. La promoció de les activitats  d´altres organitzacions i altres individus es fa de 
bona fe, però la IBTA no es responsabilitza en absolut de les activitats de les altres 
organitzacions i altres individus ;ni dels events que es realitzin en qualsevol país en 
connexió amb la Setmana Internacional de Conscienciació sobre el Tumor Cerebral i la 
Marxa al voltant del món de 2007. La IBTA no es fa responsable dels possibles errors 
de traducció.  
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LA MARXA AL VOLTANT 
DEL MÓN AL 2007 PER 
LLUITAR CONTRA EL 
TUMOR CEREBRAL  
 
Com a part de la Setmana de 
Conscienciació i durant el 2007 el 
convidem a participar en una Marxa 
al Voltant del Món per lluitar contra 
els Tumors Cerebrals.   
 

No volem que intenti caminar vostè 
sol al voltant de la circumferència de 
la terra - després de tot, són 40.000 quilòmetres a 
l´Equador ! 

Ens agradaria que recorregués la distància que pugui 
afrontar, juntament amb els seus amics, familiars i 
seguidors, en el moment i lloc que triï durant el 2007. 

Pot buscar patrocinadors que l´ajudin en aquesta marxa i 
després fer donació dels fons a una associació local de 
tumors cerebrals. ( A la nostra pàgina web de la Setmana 
de Conscienciació intentarem llistar associacions 
reputades que donen suport a la Setmana de la 
Conscienciació a qui poden dirigir les seves donacions). 

Si no hi ha cap organització específica per la lluita en 
contra dels tumors cerebrals en la seva àrea , facin  
donació dels fons a una associació anticàncer i demanin 
que els seus diners vagin destinats a treballs de tumors 
cerebrals. 

També demanaríem que “facin donació“ de la distància que 
han caminat per aconseguir el nostre objectiu mundial dels 
40.000 km. anotant la distància en milles a la web especial 
de La Setmana de Conscienciació (www.theibta.org/
Week.htm). 

ELS TUMORS CEREBRALS 
 
Hi ha dues categories principals 
de tumors cerebrals: 
• Primaris 
• Metastàtics  
 
Els tumors cerebrals primaris 
poden ser malignes  (de diversos 
graus d´agressivitat) o els 
anomenats “benignes”. 
 
Cada dia al món, 500 persones desenvolupen un tumor 
cerebral primari maligne - el més letal de tots ells. 
(Estimacions subministrades pel Registre Central de Tumors 
Cerebrals dels Estats Units; GLOBOCAN 2002). 
 
Un nombre equivalent de gent desenvolupa tumors cerebrals 
“benignes”, molts dels quals també poden causar la mort. 
 
Milions de persones desenvolupen tumors cerebrals 
metastàtics, coneguts també com “secundaris”, que són 
provocats per un càncer en una altra part del cos, per 
exemple, càncer de pulmó, de mama, colo-rectal, etc… 
 
Durant molt anys els tumors cerebrals han estat una malaltia 
“orfe” o rara. Només recentment han sorgit noves teràpies, 
però…  
 
HI HA MOLT MÉS A  FER:  
 
• Es necessita més finançament per a la recerca de  les 

causes i els tractaments dels tumors cerebrals 
• Els governs i les autoritats sanitàries han de donar més 

recolzament al pacient amb tumor cerebral, a la seva 
família i als seus cuidadors. 

• Ha d´haver-hi un accés equitatiu a les noves teràpies que 
s´ofereixen. 

• S´ha de promoure un major coneixement dels indicadors i 
les símptomes dels tumors cerebrals per garantir un 
diagnòstic ràpid i correcte. 

• S´ha de millorar l´accés a un ampli ventall de serveis, 
incloent cures palliatives, rehabilitació (ortofonia, 
neuropsicologia, teràpia ocupacional, fisioteràpia) i 
recolzament psicològic i social. 

• S´han  d´establir associacions de cuidadors i malalts de 
tumor cerebral, en països on no existeixen encara,  a més 
de la creació de material de suport específic en les 
llengües pertinents.  

SETMANA INTERNACIONAL 
INAUGURAL DE 
CONSCIENCIACIÓ SOBRE 
EL TUMOR CEREBRAL  
 
Durant la setmana del 21 al 27 
d´octubre de 2007, persones de tot el món la vida de les quals 
es va veure afectada per un tumor cerebral celebraran La 
Setmana Internacional Inaugural de Conscienciació sobre el 
Tumor Cerebral.  
 
Convidem a totes les persones que estan preocupades pels 
desafiaments presentats pels tumors cerebrals , que 
organitzin una activitat de conscienciació a la seva àrea 
local durant aquest període.  
 
La seva activitat podria ser, per exemple: 
 

• Recollida de fons per a les organitzacions  que donen 
suport als malats de tumor cerebral ( si existeixen a la 
seva zona). 

• Recollida de fons per a la recerca de tumors cerebrals 
• Escriure una carta als diaris explicant a la gent la 

pròpia experiència d´haver patit un tumor cerebral o la 
d´un ser estimat . 

• Organitzar un seminari o conferència amb 
especialistes ,per a malalts de tumors cerebrals de la 
seva localitat . 

• Organitzar una activitat patrocinada ( o sense 
patrocinar), per exemple un passeig de conscienciació 
–vegeu al cartell de la dreta quant a La Marxa al 
Voltant del Món per lluitar contra el tumor cerebral del 
2007. 

El campió de Triatló en la categoria Ironman, Tom Tucker, 
de Calgary, Canadà, va organitzar tres curses de Ironman 
a tres continents. Es van recollir a la vora de 400.000 $ per 
a la recerca dels tumors cerebrals. Tom va patir un tumor 
cerebral i sap com és d´important conscienciar. En Tom 
dóna suport a la Marxa al Voltant del Món per lluitar contra 
els tumors cerebrals del 2007.  

• 180.000 persones l´any 
desenvolupen un tumor 
cerebral primari, maligne. 

• Hi ha més de 120 tipus 
diferents de tumors cerebrals 

• És una de les tres causes 
principals de mort per càncer 
en els infants.  

 

Nathan Deakes, medallista olímpic que posseeix 
actualment el rècord mundial de 50 km. marxa atlètica, 
dóna suport a la Marxa al Voltant del Món per lluitar 
contra els tumors cerebrals de 2007.Va dir : Faci 
donació dels seus kilòmetres caminats en qualsevol 
moment durant el 2007 , però especialment durant la 
augmentar la presa deSetmana de Conscienciació. 
L´ajuda que pugui proporcionar ara per  consciència 
sobre aquesta devastadora malaltia pot marcar la 
diferència.  

La passejada “Have a Chance Walk 
2006” , cortesia de la Fundació “Have 

a Chance” (Dóna una oportunitat).  

Foto gentilesa de la Comissió Australiana d´Esports.  

Una associació benèfica a la Gran Bretanya “Andrea´s 
Gift” s´ha compromès que 50 persones cobriran 10 km. 
durant La Setmana de Conscienciació 
(www.andreasgift.org.uk/events.html). 

L´any passat la Fundació “Have a Chance” (Dóna una 
oportunitat) a Nova York va reunir a 2.200 persones  que 
van caminar 5 km. a través del Pont de Brooklyn i 
aconseguiren recollir 1 milió de dòlars per a la recerca 
sobre els tumors cerebrals. 


