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Empastifa’t 
El principal responsable del càncer de pell és la radiació 
ultravioleta rebuda a través d’una exposició inadequada al sol 

 Conscienciar als usuaris d’una població de costa de la importància 
de dur a terme mesures de prevenció del càncer de pell 
 

El dia 8 de juliol de 2016 es va dur a terme una taula informativa, 
conjuntament amb la fundació Roses contra el càncer i amb la col·laboració 
de les farmàcies de la població, sobre mesures preventives del càncer de pell. 
 

Es va oferir un consell personalitzat practicant les proves necessàries per aconsellar el 
tipus de fotoprotector adient a cada persona de forma gratuïta (determinació del tipus 
de fototip i índex de protecció solar adient ). Aquest consell es va acompanyar amb el 
lliurament de mostres de protectors solars adients a cada tipus de pell i fulletons amb 
consells per a una exposició solar segura ( evitar les hores de més insolació, fer ús de 
protecció solar alta, i anar-ne posant cada 2 hores o després del bany, dur ulleres de sol, 
gorra, restringir les hores que es passen al sol). Aquesta acció comunitària es va 
complementar uns dies abans amb una xerrada informativa al hall del Teatre de la 
població sobre mesures de preventives del càncer de pell, on hi van assistir unes 53 
persones. 

Es va tenir una bona acollida tant a la taula com a la xerrada informativa en què 
hi varen participar 53 persones; a més d’aconseguir una repercussió mediàtica a 
través de les xarxes socials, televisió local i premsa escrita. 
Paraules clau 
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