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DADES COMARCA D'OSONA
- Província de Barcelona
- Capital: VIC
-Superfície: 1.191 Km2
- N° Municipis: 51
- N° Habitants: 120.000 aprox.
- N° Famílies: 30.000 aprox.
- Renda per Càpita: (dades de 1992): 1.060.000 Pts/any.
mitjana catalana: 1.065.000 Pts/any.

MEMÒRIA
El dia 22 de novembre de 1994 ens visitava com a convidada a la reunió Rotaria
del nostre club, la senyora MONTSERRAT FREIXER I PUNTÍ acompanyada del seu
marit, en la seva qualitat de Presidenta de la JUNTA LOCAL DE VIC DE
L'ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER, a fi de solicitar la col·laboració del
ROTARY CLUB VIC-OSONA en la captació de 8 a 10 milions de pessetes que
permetessin la compra d'un nou MAMOGRAF (mama) per l'HOSPITAL GENERAL
DE VIC, ja que l'utilitzat, a part de ser un model antic, estava al límit de les seves
possibilitats amb avaries constants. Aquest ja va ser pagat en el seu dia (12 anys) per
l'Assoc. Provincial per la lluita contra el càncer, a sol·licitud de la Junta local de Vic.
La visita al nostre club, era conseqüència de les constants negatives d'aportacions
econòmiques rebudes fins el moment, després de múltiples gestions realitzades amb
entitats, fundacions i administracions, exceptuant alguns casos en que s'havia obtingut
algunes petites quantitats, d'ençà del dia en que l'Hospital s'adreçà a la Presidenta de la
Junta Local de Vic, fent avinent les seves necessitats i la impossibilitat de poder obtenir
els recursos econòmics necessaris de l'Administració Autonòmica. Tampoc podia
esperar-se col·laboració de l'Assoc. Provincial per la lluita contra ei càncerja que en els
últims dotze anys no solament havien donat al nostre hospital l'actual mamògraf, sinó
que també havien pagat el laboratori patològic i últimament (3 anys) , i amb un cost de
16 milions de pessetes, havien fet realitat la unitat de quimioteràpia, millorant així
l'atenció als nostres malalts de càncer.
Conscients de la importància de! problema que se'ns plantejava, agreujat per el
resultat negatiu de les gestions realitzades fins el moment, no podíem acceptar que el
nostre Hospital quedés mancat, encara que temporalment, d'un aparell d'aquesta
importància, obligant el desplaçament de les afectades cap a altres centres hospitalaris
de fora de la nostra comarca i ajornant les proves de prevenció d'aquesta malaltia tant
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important, una vegada acabada l'exposició per part de la nostra convidada, el nostre
club va debatre, de forma immediata, el problema i les seves possibles solucions.
Des del primer moment, una cosa vàrem tenir clara. Era necessari buscar una
formula de captació nova, única manera de garantir minimament l'èxit, ja que els
sistemes habituals, com s' havia demostrat, per les gestions que s'havien realitzat i per
altres iniciatives que s'havien intentat dur a terme, no oferien prou garantia d'arribar a
bon port.
És per això que del debat surt la idea i els seus objectius:
ler- Cal fer una campanya d'àmbit comarcal, convidar a participar-hi a
tothom, del més petit al més gran, del primer a l'últim osonenc, ja que l'hospital atent a
tota la comarca, a part que en alguns casos també presti els seus serveis a persones
d'altres comarques veïnes. Proposem doncs que tothom treballi una hora contra el
càncer, i que hi col·labori destinant l'ingrés equivalent a aquesta hora de treball. I pels
que no treballin o no puguin participar-hi d'aquesta manera organitzem altres tipus de
captacions:
a) voluntària.
b) organització de sopars populars.
c) subhastar i sortetjos d'objectes cedits per populars de la comarca.
d) venda de pins, etc. i acabem la campanya amb una marató per
mitjà de la T. V. comarcal.
2on- Aprofitem l'avinentesa i donem a conèixer la importància que té
seguir els programes de prevenció, descobrint i informant de la realitat actual. El
càncer, avui, és una malaltia que en la majoria dels casos és curable, sempre i quan es
facin revisions periòdiques i es segueixin els programes de prevenció.
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3er- Si volem arribar a tothom, si volem que tothom hi participi, si volem
que tothom ens escolti, cal oferir beneficis per tothom.Cal ser doncs més ambiciosos hi
posar-nos per objectiu el de recollir diners suficients per comprar, no un sol aparell
(mamògraf), sinó tres aparells (18 a 20 milions) que beneficiin

tota la comarca.

Aprofitem els últims avanços tecnològics, intentem dotar el nostre hospital no solament
d'un nou i modern aparell per les mamografies de les dones (càncer de mama), sinó
també d'un Ecògraf-urològic per prevenir i detectar el càncer de pròstata, tant
important en l'home, i que gràcies a aquest nou aparell permet diagnosticar en etapa
inicial i amb mínimes molèsties; i finalment un Videolaringoscop pel càncer de coll que
afecta els dos sexes, bàsicament ocasionat pel tabac. Aquests tres aparells no solament
permeten una millor detecció de la malaltia, sinó també millorar la qualitat de vida del
malalt fent possible augmentar la curació i reduir la mutilació.
Una vegada marcats els tres objectius, cal ser realistes. El projecte és molt
ambiciós. És molta la responsabilitat a assumir i tot un repte pe! club.Se'ns ofereix la
possibilitat de donar un gran servei a la nostra comunitat i, com a conseqüència, de
donar a conèixer el nostre club. És per tot això que no podem admetre el fracàs, cal
que tots hi treballem, única manera de garantir l'èxit i d'assolir un prestigi, per tant, cal
en primer lloc buscar la resposta a un seguit de preguntes que de segur ens farà la gent
del carrer:
ler- Per què hem de pagar nosaltres i no l'Administració? no paguem prou
de Seguretat Social?.
2on- Si proporcionem aquests dos nous aparells a l'hospital, aquest en farà
l'ús adient o quedaran arraconats i inutilitzats per falta de pressupost?.
3er- Permetria el nou aparell de mamografia en base a un compromís de
l'hospital reduir les actuals llistes d'espera (un any) pels casos no
urgents?.
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4art- Per què el beneficiari ha de ser l'hospital general de Vic i no els altres
centres hospitalaris de la comarca?.
5è- Per què només la comarca d'osona, si altres comarques veïnes també
gaudeixen dels serveis de l'hospital?.
En segon lloc, cal obtindré el compromís de l'hospital i en el seu cas del Servei
Català de la Salut, de donar el màxim rendiment als aparells mitjançant l'assignació dels
pressupostos corresponents i el compromís de reduir les actuals llistes d'espera, així
com de totaí col·laboració d' aquestes entitats i el seu equip mèdic en la companya,
facilitant totes les dades necessàries i organitzant xerrades informatives, començant per
assistir com a invitats en reunions del nostre club del cap d'Oncologia de l'hospital i els
caps dels equips mèdics que utilitzaran els tres aparells proposats, a fi de poder gaudir
de la informació necessària.
En tercer lloc, cal fer un estudi previ de viabilitat del projecte, cal fer un sondeig
entre les administracions (Consell Comarcal), empresaris i associacions empresarials,
treballadors i sindicats i, per altra part, obtenir la col.laboració de la premsa comarcal i,
com no, el compromís d'acceptar el repte que representa dur a terme una marató de
televisió per part dels màxims responsables de la T. V. comarcal.
Finalment i previ a les gestions inicials esmentades, calia obtenir l'autorització per
part de l'Associació Provincial per la lluita contra el càncer, de donar plena autonomia
per l'administració i gestió de la campanya i dels diners que s'obtinguessin a l'Assemblea
local de Vic, així com obtenir la total col.laboració de les Presidentes locals dels pobles
de la nostre comarca.
Cal doncs, si volem assolir els objectius proposats, organitzar una campanya
suficientment ambiciosa, clara, entenedora i popular. Que tothom hi vulgui participar,
sense necessitat d'haver de demanar o insistir. En definitiva, que tothom hi vulgui ser-hi
i ningú en vulgui quedar al marge. Cal fer veure l'important benefici que pot comportar
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per la nostra comarca aquests nous aparells, demostrar als ciutadans que aquesta és
solidària

i provocar que aquelles institucions, administracions i entitats per

l'envergadura i ressonància de la campanya, canviïn d'opinió, i facin també la seva
aportació o col·laboració.
Assentades les bases, el Rotary Club Vic-Osona es posa a treballar. Després d'un
seguit de reunions i entrevistes surgeixen les respostes i les primeres mostres de suport
i adhesió: La campanya ha de ser només per la comarca d'osona, ja que podríem entrar
en conflicte amb altres centres hospitalaris de les comarques veïnes. El beneficiari pot
ser només l'hospital general de Vic, doncs és l'únic a la nostre comarca que, tot hi estar
regit per un consorci, és 100 per cent públic i una campanya d'aquesta envergadura
que beneficiés a un centre parcialment privat estaria condemnada al fracàs.
L'Administració sanitària no té suficients recursos per dotar els hospitals d'aquests
aparells i pot atendre els casos urgents mitjançant el desplaçament dels malalts a altres
centres provincials, i en tot cas, caldria esperar uns anys (i la malaltia i les seves
possibilitats de curació no tenen espera) a que aquesta pogués fer-sen càrrec
econòmicament. Per altra part, la realitat de l'Administració no és tant el problema de la
compra, que ja ho és, sinó el destinar els pressupostos necessaris per a poder fer
funcionar els aparells, I aquest és el compromís que obtenim i que cal donar a conèixer,
garantint així que l'hospital ferà ús dels aparells i en treurà el màxim rendiment, reduint
les actuals llistes d'espera en el cas de les mamografies, passant d'un any a quinze dies
aproximadament.
Per altra part, les respostes i comentaris dels diferents sondetjos, tot i sent
necessari donar moltes explicacions, són majoritàriament positives. En alguns casos,
fins i tot ho són malgrat pensar que difícilment podrà fer-se realitat una campanya
d'aquesta envergadura. En quant als mitjans de comunicació, la seva resposta, tot i la
desavinença entre ells, és positiva i accepten col.laborar-hi conjuntament donant-hi el
seu suport i fent la campanya publicitària gratuïta, És per part de la T.V. comarcal on
sorgeixen més dificultats per acceptar el repte, donat en part per la seva manca de
mitjans tècnics i la responsabilitat que

representa assumir una marató. Després
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d'assabentar-los del nostre compromís de col.laboració garantint una important
audiència, organitzant i promogent un seguit d'actes a nivell escolar (competicions
esportives, concurs de dibuix, etc.) que tot i que no comportaran cap ingrés directe per
la campanya, i sí en canvi una despesa a nivell de premis o medalles commemoratives,
permetria poder filmar un seguit de reportatges que podran ser emesos durant la
Marató, provocant l'interès de pares i fills en seguir-la, així com també els reportatges
que es podran fer dels diferents actes que s'organitzaran, entre ells, els sopars populars,
per altra part, també es demanarà la col.laboració de populars de la nostre comarca
(esportistes, pintors, escriptors, polítics, artistes, etc.) perquè gravin spots televisius
promoguent la campanya, s' acaben implicant desinteressadament en la campanya.
És a partir de tota la informació recollida, que acceptem el repte de tirar endavant
una campanya com aquesta, coneixedors de la responsabilitat que assumim, provoquem
la signatura d'una declaració d'intencions per part de les dues entitats promotores i de la
beneficiaria:
DECLARACIÓ D'INTENCIONS
CAMPANYA PER L'OBTENCIÓ DE RECURSOS PERLA LLUITA CONTRA EL
CÀNCER
- La Junta de Vic de l'Associació contra el càncer en la seva línia de lluita constant
per obtenir recursos que permetin ampliar els mitjans per combatre el càncer i millorar
al mateix temps la qualitat dels serveis i d'atenció als pacients i en especial en quant a la
prevenció de la malaltia, ha decidit dur a terme una campanya d'obtenció de recursos
amb l'objectiu de recollir els diners necessaris per a dotar a l'Hospital General de Vic
d'un nou i modern aparell de mamografies, així com de dos aparells per la detecció dels
càncers de pròstata i coll, assumint la iniciativa i administració de la campanya i
l'obligació de destinar la totalitat dels recursos que s'obtingui a la compra dels
esmentats aparells.
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- L'Hospital General de Vic. adquireix el compromís de col.laborar amb la
campanya mitjançant el facilitar tota la informació i documentació mèdica necessària,
així com l'ajut personal del seu equip mèdic i directiu amb la finalitat d'informar a
l'opinió pública mitjançant campanya publicitària, xerrades, conferències, taules
rodones, etc, així com el compromís d'utilitzar amb el màxim rendiment possible els
aparells obtinguts en la campanya, a fi de millorar l'atenció i qualitat del servei i en
especial la reducció de les llistes d'espera, així com endegar en el possible campanyes
de prevenció.
- El Rotary Club Vic-Osona, a instàncies de la Junta de Vic de l'Associació contra
el càncer, adquireix ei compromís de col·laborar desinteressadament en l'organització i
gestió de la Campanya.
A continuació es distribueixen els membres del nostre Club en diferents comissions
per estudiar i aprofundir en tots aquells temes i treballs organitzatius que cal dur a
terme:
COMITÈ ORGANITZACIÓ;
Format pel

president i responsable de la campanya del nostre club i per la

presidenta de l'Associació contra el càncer, així com pels responsables de cada una de
les diferents comissions.
Correspon a aquest comitè coordinar les diferents comissions, planificar,
organitzar i dur a terme la Campanya.
COMISSIÓ RELACIONS PÚBLIQUES:
Relació amb les diferents entitats locals, comarcals, institucions, administracions,
etc. i del protocol de la campanya.
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COMISSIÓ ECONÒMICA:
Administració, pressupostos, tresoreria, estudi de les repercussions fiscals, etc.
COMISSIÓ PUBLICITAT:
Relació amb els diferents mitjans de premsa, ràdio i TV., campanya publicitària,
muntatge programa, etc..
COMISSIÓ ACTES:
Organització dels actes de campanya, subhastes, sortetjos i marató de T.V.,
COMISSIÓ CAPTACIÓ:
Organització dels diferents sistemes de captació, relació amb el món empreserial i
sindical, etc..
Finalment, i conscients de l'envergadura de la feina que calia realitzar i de les
nostres possibilitats com a conseqüència als nostres compromisos professionals, vam
creure necessari contractar els serveis d'un executiu, sempre i quant aquest reunís un
seguit de característiques difícils de trobar (que fos coneixedor del món empresarial i
laboral, que disposes del temps necessari i que els seus honoraris fossin mínims perquè
el motives l'iniciativa), i això va estar possible, vam trobar una persona disposada a
col·laborar-hi parcialment desinteressadament, que tenia necessitat de poder treballar
en un projecte, i aquest li agradava, que disposava de moltes hores. Aquesta persona
estava de baixa laboral per malaltia, la seva malaltia era càncer, i estava i està lluitant
per superar-la.
De les primeres sessions de treball de les diferents comissions, surt la proposta del
programa de la campanya, dels actes i promocions a realitzar, de les gestions,
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entrevistes i reunions a dur a terme, de la seva planificació inicial i el seu nom "OSONA
CONTRA EL CANCER",
A continuació s'inicien les entrevistes i reunions de treball, entre altres a fi de
recollir les cartes de suport i adhesió a la campanya de les principals institucions i
entitats involucrades en la mateixa, però sempre seguint un criteri que evités poder
molestar, menysprear o marginar altres institucions o entitats que es poguessin sentir
afectades.
És per això que en el programa de la campanya només s'hi adjunten les cartes de
les dues entitats promotores:

Associació

contra el Càncer i Rotary Club

Vic-Qsona: de l'entitat beneficiaria: Hospital General de Vic: de l'organisme que ha
d'assignar els pressupostos pel funcionament dels aparells i programes de prevenció:
Servei Català de la Salut. Més ,un escrit-informe del Cap d'Oncologia de l'Hospital.
una carta del Consell comarcal d'Osona: del món empresarial: Cambra de
Comerç-delegació a Osona i Assoc. Joves empresaris d'Osona: del món laboral els
sindicats més representatius de la nostra comarca: Comissions Obreres. S.I.C.Q. i
U.G.T. i finalment l'entitat o empresa que assumia un gran compromís: T.V.O..
Per altre part, i simultàniament, es convocà a totes les empreses i professionals del
món publicitari de la nostre comarca, a fi de donar-los a conèixer la campanya que
s'estava organitzant i demanar-los la seva col·laboració desinteressada perquè de
manera conjunta amb tots els qui hi vulguessin participar, fessin l'eslogan, el logotip i
muntatge publicitari de la mateixa, ja que no era possible donar exclusivitat a ningú
quant el que és pretenia com a lema de campanya és que hi pode's participar tota la
comarca.

Tot i la competència existent entre ells, va estar possible que quatre

empreses acceptessin fer la tasca proposada.
També es celebrà la primera reunió, ja que fins el moment només s'havien
mantingut contactes personals, amb totes les presidentes i col·laboradores locals dels
pobles de la nostra comarca de l'Associació contra el Càncer. La reunió, que fou d'un
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èxit total, és va donar a conèixer el programa de la campanya, podent-se constatar
l'entusiasme que aquest generava i la disponibilitat total de totes les presents per
mobilitzar els seus respectius pobles en col.laboració amb les respectives entitats
culturals, esportives, associacions, ajuntaments, etc.,a fi de que aquesta assolís els seus
objectius.
El 30 de juny de 1995 i degut a les moltes gestions i reunions dutes a terme fins el
moment (ei que inevitablement provocava comentaris de tot tipus a nivell de carrer) i
davant les vacances estivals, es va creure oportú, tot i que no disposàvem de totes les
dades necessàries, convocar la primera roda de premsa amb els mitjans comarcals i
T.V.O. a fi de donar a conèixer el projecte de la campanya, malgrat que les dates dels
actes finals de

campanya quedaven supeditats a la data de celebració d'eleccions

autonòmiques, el que ens impedia poder-ies concretar i ens obligava a restar-ne
pendents.
En el decurs del més de setembre es va poder concretar i completar el programa
definitiu de la campanya i el dia 2 d'octubre de 1995, es va celebrar la reunió de
presentació de la campanya pels

ajuntaments de la comarca (51 ajuntaments)

juntament amb totes les presidentes de les juntes locals de l'Associació. La reunió va
tenir una gran assistència i gairebé estaven representats pels

seus alcaldes (32) o

consellers la majoria dels ajuntaments de la comarca. Durant la reunió i després de
donar-los a conèixer ei perquè de la campanya, els seus objectius i el seu programa,
se'ls demanà la seva col·laboració entre altres a organitzar conjuntament amb les
presidentes locals de l'Assoc, reunions amb totes les entitats locals de cada poble, per
demana'ls-hi la seva participació en l'organització dels diferents actes, repartiment de
programes, promocionar la campanya a nivell d'empreses i treballadors, assistir als
sopars populars, etc. i als ajuntaments se'ls demanà l'assistència

a tots els actes

organitzats i un acord del ple Municipal donan suport i adhesió, així com assignar un
donatiu en favor de la campanya. No cal dir que les propostes foren ben rebudes, el que
una vegada més demostrava com ja havia succeït en les gestions i reunions que es
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portaven fetes fins al moment, que la iniciativa era pienament acceptada i aplaudida, el
que ja feia preveure el seu èxit i donaven ganes de treballar-hi cada vegada més.
Entretant, es segueixen mantenint reunions amb els representants sindicals per
concretar i organitzar la seva col·laboració a nivell dels treballadors de les grans
empreses, el seu repartiment segons representació a cada empresa i la seva relació amb
els comitès de les mateixes, evitant i fent-los renunciar els seus intents de polititzar la
campanya en benefici d'altres reivindicacions sindicals o laborals.
D'aquí però va sorgir la pregunta de què es faria dels diners d'un hipotètic sobrant
de la campanya, que si bé ja s'havien plantejat possibles alternatives, d'ells va ser la
proposta que es destinessin a una fundació que promogués estudis sobre la incidència
del càncer a l'empresa com a conseqüència als productes o matèries primeres
utilitzades, entre altres. Aquesta proposta, que entrava de ple amb un projecte de futur
dels hospitals de Vic (Hospital General i Hospital de la Santa Creu) no fet realitat fins
avui per manca de recursos econòmics, va ser plenament acceptada pels promotors de
la campanya i ens obligava a destinar-hi més esforços i dedicació si calia, ja que
l'objectiu afegit era prou important: ja que si el fet d'assolir dotar a l'hospital general de
Vic de tres nous i moderns aparells per la lluita contra el càncer, que permeten
augmentar el percentatge de curació, millorar la qualitat de vida dels malalts i endegar
campanyes de prevenció, era important, també i perquè no, pels qui d'una manera o
altre hi estaven treballant o era, el fet de que es fes realitat un projecte beneficiós per la
comarca no sols avui, sinó també en ei futur, i pels futurs osonencs, com és la
constitució d'una FUNDACIÓ destinada a l'estudi i investigació de les malalties, de
més incidència, les de càncer i com no les que afecten a la nostra població infantil.
En el mes d'octubre, es mantenen reunions amb el Patronat d'esports comarcal per
l'organització i programa de totes les competicions esportives escolars, en les que es
faria entrega a tots els participants d'una medalla commemorativa de la campanya, així
com amb els responsables de T.V.O. i publicistes per concretar l'inici de la campanya
publicitària per mitjà de la premsa, ràdio i T.V.O,, concretar la gravació d'espots
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televisius, xerrades mèdiques, ubicació del local per la instal·lació de la central
telefònica per la Marató ( davant la impossibilitat de fer-se per manca d'espai en els
propis estudis de T.V.) muntatge del programa informàtic per la recepció de dades de
la campanya, programa de les 5 hores de Marató, etc.
A mitjans del mateix més, es concreta la planificació de les gestions a realitzar en
l'etapa final de campanya. Es substitueixen les comissions de treball del nostre club per
unes àrees de control amb un responsable per àrea, juntament amb un equip de treball
per fer-les més operatives. Aquestes àrees són: Organització, publicitat, protocol,
econòmica, marató, sports, escoles, sopars i subhastes i sortetjos. Així com també
es nombren coordinadors pels seus respectius pobles als membres del club residents en
els mateixos.
També s'inicien els contactes amb les escoles i consells escolars, amb assistència a
diferents reunions per presentar la campanya i donar a conèixer la participació o
col·laboració de les mateixes organitzant el concurs de dibuix escolar amb edats de 6 a
12 anys. L'organització i control d'aquesta part de la campanya és assumida per les
Sres, dels membres del nostre club, ja que havien demanat de poder participar en
l'organització de la campanya.
A finals d'octubre i per mitjà de reunions amb les presidentes de l'Associació,
col·laboradores, Assoc. de veins, Entitats culturals i esportives, Sindicats, etc,
s'organitza el repartiment de tot el material publicitari (díptics, programes, cartells i
pins) que caldria fer arribar a partir del dia d'inici de la campanya (20-11-95) a totes les
bústies de la comarca, empreses, comerços, etc, així com la comercialització dels pins.
En quant als ajuntaments, és compte amb la col·laboració del Consell Comarcal per la
seva tramesa. Es recomana que la gestió a nivell d'empresa i comerços es faci el màxim
possible personalitzada i amb el corresponent seguiment, a fi d'evitar que la
documentació resti guardada o arxivada sobre les taules de despatx.

1?,

A nivell de club també es fa el repartiment de documentació per les gestions
personalitzades a fer per cada un dels seus membres, així com la distribució de les
entitats bancàries i d'estalvi, 20 en total, en què cal obrir compte corrent per la
campanya a identificar amb el nom "Osona contra el càncer" i demanant, com no, una
aportació de l'entitat en l'obertura del compte d'un import de mitjana de 50.000 ptes.,
Amb aquestes gestions , també s'inclou la de promocionar la campanya dintre les
empreses vinculades amb membres del club.
Una tasca important a realitzar és la de contactar amb ajuntaments o persones
representatives d'aquells pobles petits que no tenen presidenta local de l'Assoc. contra
el càncer o que no han estat presents en les reunions o convocatòries celebrades fins al
moment. Seguint amb un dels objectius de la campanya, cal que participin tots. Per
això cal fer els desplaçaments i visites necessàries perquè també s'organitzin. Les
gestions obtenen un èxit total, aconseguint no solament la seva participació, sinó també
trobant candidades a col·laborar amb l'Associació mitjançant l'acceptació de Sres. en 11
pobles al càrrec de Presidenta local.
Per altra part, també s'inicien les gestions i contactes amb populars de la comarca a
fi de demanar i recollir, en el seu cas, objectes cedits per a ser subhastats o sortejats
durant els sopars populars o en la Marató de TV. amb una majoritària resposta
positiva per part de pintors, escriptors, esportistes i particulars. També es fan gestions
en diferents restaurants per l'organització dels sopars populars als preus previstos. Calia
obtenir la col·laboració dels mateixos per poder oferir un correcte menú dintre l'ajustat
preu i amb artistes per poder oferir algun espectacle durant els sopars.
A principis del més de novembre es celebren entrevistes de presentació de la
campanya amb el molt honorable

president de la GENERALITAT DE

CATALUNYA el Sr. JORDI PUJOL i amb el Conseller de Sanitat, Sr. Xavier Trias, a
fi d'obtenir ei seu suport i adhesió a la campanya. També, i aprofitant les notícies
aparegudes a la premsa amb relació a les campanyes que pensa dur a terme la
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Comunitat Europea en favor de la prevenció en la lluita contra el càncer, amb
l'Eurodiputat Sr, Carles Gasòliba secretari general del Patronat català Pro Europa.
Al mateix temps, es van organitzant, a nivell de pobles, convocatòries, reunions i
gestions per part dels ajuntaments, presidentes de l'Assoc, col·laboradors, membres de
totes les entitats locals: empresarials, sindicals, esportives, culturals, religiosos, etc, a fi
de promocionar, organitzar i participar en els actes previstos en la campanya i d'altres
organitzats per iniciativa de cada poble. També s'organitza l'assistència als diferents
actes esportius per el repartiment de les medalles, s'urgeix l'oferiment per part dels
presidents dels primers equips de futbol i bàsquet per organitzar uns partits en benefici
de la campanya i s'organitza el voluntariat per fer de telefonistes en la Marató,
Finalment s'arriba al dia 20 de novembre de 1995, S'han celebrat ja les eleccions
autonòmiques. Pot ja començar oficialment la campanya "Osona contra el càncer" . Els
diferents mitjans de premsa, ràdio i T.V. poden ja iniciar la campanya publicitària, netes
les bústies, vidres, parets i cartalleres publicitàries de propaganda electoral, podem
iniciar el repartiment dels nostres programes i cartells. Ha transcorregut un any des de
que se'ns proposava una col·laboració, des que sorgí la idea. Han calgut moltes hores
de feina, gestions i unes 60 reunions, però ja està fet. Resta encara molta feina per fer,
però no podem canviar res, per tant, cal esperar els resultats, cal esperar a veure si ens
em sabut explicar, si la gent ens ha entès. Per tant, i recollint les paraules del nostre
President només ens resta que "sentir-nos satisfets per el treball realitzat i esperar que
la nostra comarca demostri una vegada més que és solidaria i faci possible que passi a
ser una de les més ben equipades mèdicament en benefici de tots, si no és així, no haurà
estat culpa nostra".
Però, tot i aixi, la il·lusió per superar els objectius inicials i fer possible la
constitució d'una FUNDACIÓ, d'aportar un gra de sorra per el futur, fa augmentar la
nostra dedicació, robant, si cal, temps a la nostra tasca professional. Les previsions són
optimistes, les mostres de suport i felicitació moltíssimes, però cal no enganyar-nos,
encara no està fet. Com diuen els polítics, no permetem que l'eufòria i les enquestes ens
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facin reduir Sa nostra dedicació. És per això que cal treballar, insistir, promocionar,
donar a conèixer la campanya, eí perquè i el com, els seus objectius i així anem allà on
ens ho demanen, a empreses i entitats fent actes de presentació i demanant la
col·laboració de tothom.
Fent el repartiment personalitzat del programa a nivell d'empresaris i comerciants,
t'adones que l'èxit és possible, que la proposta és ben acceptada, que aquesta supera els
obstacles habituals (ja col·laborem sempre, tenim el pressupost esgotat, etc). Que el fet
de ser popular i de fort impacte comarcal fa que la gent no en resti al marge. T'adones
que cal fer-ho saber a tots els qui d'una manera o altre hi mantens relacions
professionals, a fi d'evitar que et puguin demanar perquè no se'ls hi havia dit. En
definitiva, es confirmen les previsions inicials fetes en base a l'estudi de viabilitat.
S'acosten els últims dies de campanya, es celebren diferents actes, es confirma una
bona participació i assistència, es comencen a rebre donatius i autoritzacions bancàries,
en definitiva, es detecta una important mobilització a nivell comarcal. Es comencen a
complir les previsions més optimistes, es coneixen empreses en que empresari i
treballadors han confirmat la seva participació en l'hora de treball, els sopars
organitzats i l'assistència als mateixos, la venda de pins,etc.
El dia 30 es confirma una gran participació en l'hora de treball, el dia 1 en els
sopars i amb les seves subhastes i sortetjos, i el dia 2 ja es disposa, confirmat per les
recollides personals, per correus, per faxs o telèfon d'una important quantitat de diners
i autoritzacions bancàries. Es comença a informatitzar totes les dades, es fan tots els
preparatius de la Marató de T. V. i a les 4 de la tarda es comença a emetre, comencen a
trucar els telèfons fent els seus donatius, les quantitats són importants. A mitja tarda les
dades processades de la documentació rebuda al llarg dels últims dies i del matí, de les
trucades de la Marató, dels donatius que s'estan recollint personalment ja sigui als
estudis de T.V. o en eí local que s'ha instal·lat tot el muntatge telefònic i informàtic de
la Marató, fan que s'assoleixi la tant esperada quantitat de 20.000.000 de pts. que fan
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possible la compra dels tres aparells proposats, i és a partir d'aquí que comença a fer-se
realitat la Fundació.
A les 9:15 de la nit, després de 5 hores de Marató, després del gran esforç realitzat
per tot l'equip de T.V.O., dels responsables informàtics, dels telefonistes voluntaris i de
tots els organitzadors i promotors de la campanya, així com dels qui d'una manera o
altre havien participat en la Marató (actuacions musicals, xerrades mèdiques,
entrevistats, etc.) es pot celebrar, descarregant-nos de la tensió i nervis suportats fins el
moment, l'èxit de Sa campanya: S'havien assolit 30.000.000 de ptes. i es disposava
d'informació de donatius i aportacions pendents de rebre, així com dels possibles
ingressos a obtenir d'actes pendents de realitzar, que feria possible sobrepassar aquesta
quantitat. Per tant, era el moment de felicitar-nos mútuament i de donar les gràcies a
tota una comarca, per la seva participació i col·laboració mitjançant aportacions
econòmiques o de treball, entre tots, del primer a l'últim havíem fet possible un gran
repte, havíem assolit quatre grans objectius:
ler - fer-ho entre tots;
2on.- donar a conèixer la importància de la prevenció;
3er- assolir els diners necessaris per la compra dels tres aparells; i
4art- fer possible amb una important aportació la constitució de la
Fundació
I finalment havíem assolit una fita molt important i difícil de superar, demostrant
que Osona és una comarca sensible quan la causa s'ho mereix i totalment solidària.
L'aportació mitjana de cada habitant serà molt difícil de superar en el futur així com de
poder aglutinar i posar a treballar per una mateixa causa comuna a totes les forces
socials d'una comarca.
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Aquest dia, es va fer a la sala d'actes de l'Hospital General de Vic, l'acte de
presentació i entrega al centre hospitalari dels tres aparells aconseguits, juntament amb
la informació de la pròxima constitució de la Fundació i dels comptes finals de la
campanya, com a cloenda. Es comptà amb l'assistència del secretari general del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el president
del Consell Comarcal, el president del Consorci Hospitalari, diversos alcaldes de la
comarca, presidentes i col·laboradores de les Associacions contra el càncer de la
comarca, la presidenta de l'Associació Provincial del càncer, el president i membres del
Rotary Club Vic-Osona, representants de les associacions empresarials i sindicals,
membres de l'equip directiu i mèdic del mateix Hospital General i d' altres centres de la
comarca, entre altres, que van omplir de gom a gom la sala d'actes i van fer insuficient
la seva cabuda.
En el decurs de l'acte ,es donà una àmplia informació dels aparells , la Fundació i
els comptes de la campanya. Finalment s'han assolit gairebé 40 milions de pessetes, es
va doblar, per tant, la quantitat demanada, sense comptar les aportacions no dineràries
que també són importants. També són importants

i per destacar, els diferents

conceptes del capítol d'ingressos i les dades estadístiques assolides, que demostren la
gran participació de la comarca en tots els actes organitzats. Va se important la mitjana
obtinguda per Osonenc.
Finalment, després dels parlaments corresponents per part de les autoritats
assistents i dels promotors de la campanya, que van insistir una vegada més que l'èxit
ha estat gràcies a tots els osonencs i que no es poden fer distincions, ja que ha estat
tota la comarca d1 Osona que ha fet possible que a partir d'ara poguem gaudir d'un dels
hospitals més ben dotats del país. Segons paraules de l'equip mèdic responsable, Osona
ha avançat tecnològicament 4 anys en la lluita contra el Càncer, la qual cosa permetrà
salvar la vida de molts osonencs i en molts casos, evitarà la mutilació gràcies als
programes de prevenció, així com el molestós desplaçament cap a altres centres
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hospitalaris dels nostres malalts amb aquets tres tipus de càncer
És per tot això que podem dir que les hores de dedicació que ens ha comportat
organitzar i dirigir aquesta campanya,

tots els que d'una manera o altra hi hem

col·laborat, que la satisfacció personal que se sent per haver tingut l'oportunitat de
participar-hi, d' haver pogut fer quelcom en benefici de tota una comarca que s'ho
mereix, ha valgut la pena. Aquesta satisfacció no es paga amb diners.Esperem també,
que l'èxit obtingut serveixi perquè en un proper futur s'organitzin campanyes similars
que permetin millorar la qualitat de vida i la convivència de tots els osonencs, que
demostrin que és possible fer coses entre tots.
I és en aquets moments que podem sentir-nos plenament satisfets, hem complert
amb els compromisos adquirits. Ara ens cal gaudir de la tasca realitzada i insistir en
l'agraïment a tota la comarca, ja que si la campanya ha estat possible, ha estat gràcies a
tots els osonencs.

GRÀCIES A TOTS

El dia 27-12-95, complint amb el compromís adquirit, es va fer una roda de premsa
amb tots els mitjans de comunicació, a fi de donar comptes del resultat final de la
campanya, sortosament, s'ha d'informar que aquests són provisionals ja que no ha estat
possible el seu tancament definitiu, donat que encara resten per rebre donatius
d'entitats, empreses i particulars que, després de veure la multitudinària resposta
obtinguda, s'han volgut sumar també a l'èxit de la campanya. Per altra banda,

encara

s'han de dur a terme alguns dels actes organitzats, que per problemes de calendari
s'havien hagut de posposar.En aquestes dates, la quantitat assolida era ja de 36 milions
de pessetes.
Mentrestant, per part dels responsables de l' Hospital General, s'estava negociant la
compra dels aparells, a fi de poder-se conèixer el seu import definitiu, import que
supera les previsions inicials, ja que donada la disponibilitat econòmica, es millora la
qualitat dels aparells i en el cas del Videolaringoscop es completa el seu aparellatge.Per
altra banda, també s'actualitzen i es completen els estatuts de la Fundació que tindrà el
nom de FORES (FUNDACIÓ D' OSONA PER LA RECERCA I EDUCACIÓ
SANITÀRIA) mitjançant reunions amb els promotors de la campanya i sindicats, així
com s'inicien gestions amb els altres centres hospitalaris de la comarca a fi d'oferir-los
l'oportunitat de formar-ne part.
El dia 20 de febrer de 1.996 , havien transcorregut 15 mesos d'ençà d'aquell dia en
què ens visitava la presidenta de 1' Associació contra el càncer de Vic i sorgia la
iniciativa d'organitzar una campanya com a conseqüència a unes necessitats
hospitalàries. Ha arribat el moment de tancar- la, de donar per acabada una llarga tasca
duta a terme, després de moltes hores de treball per part de molta gent, en alguns
casos, totalment anònima, amb la satisfacció de tothom, de tots els osonencs, de la fita
aconseguida, de l'orgull de tots de haver superat llargament totes les previsions inicals,
de demostrar que Osona sap i pot fer realitat entre tots, projectes importants en
benefici d'una millor convivència i benestar comú.
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RETALLS PREMSA
-Presentació projecte Campanya
30-6-95,

PREMSA D'OSONA I RIPOLLÈS
-El 9 NOU : 10.000 exemplars aprox.
-AUSONA: 5.000 exemplars aprox.
-LA MARXA: 5.000 exemplars aprox.

- Presentació Campanya als
Ajuntaments 2-10-95.

36

- Posta en marxa Campanya
10-11-95.

40

- Anunciat Marató 1-12-95,

45

-Resultats Campanya a 2-12-95

54

-Presentació Comptes Provisionals Campanya
27-12-95.

63

-Tancament Campanya i acte de
presentació i entrega dels aparells
a l'Hospital General de Vic (20-02-96)
-Publicació Estat de Comptes

69

RETALLS PREMSA
-Publicitat Campanya (Cartells)

75

RETALLS PREMSA
-Editorials i articles d'opinió.

78

RETALLS PREMSA
-Acudits.

84

EL 9 N O U

05

L'ACUDIT
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RETALLS PREMSA
-Premsa Catalana.

87

CARTES ADHESIÓ
-Generalitat de Catalunya
-Conselleria de Sanitat
-Parlament Europeu

92

Benvolguts amics,
En primer lloc us prego que em disculpeu per no poder compartir avui amb tots els
aquí presents aquest sopar en el qual presenteu diverses de les actuacions que
s'han dut i es duran a terme en el marc de la campanya Osona contra el càncer.
Voldria, en primer lloc, fer arribar la meva felicitació als impulsors de la campanya
per l'encert de fa mateixa i per la dinàmica que ha generat i que generarà a tota la
comarca d'Osona i també a d'altres Indrets del nostre país.
No m'extendré en quelcom que coneixeu perfectament i que és la incidència del
càncer com una de les principals causes de mortalitat de la població de Catalunya.
Si vull destacar però, que el càncer és una malaltia que, gràcies a la prevenció i a
la detecció precoç, afortunadament avui es cura en un percentatge molt elevat de
casos.

La prevenció i la detecció precoç esdevenen les dues bases per a la lluita contra
el càncer i en aquest sentit vull referir-me al treball que des de fa anys estem
portant a terme aquests darrers anys des del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. Val a dir, però, que a banda
d'aquestes accions, l'aportació i fa iniciativa de la societat civil és cabdal perquè els
misstages preventius i d'educació sanitària puguin arribar a tota la població i
d'aquesta manera minvar els efectes d'aquesta malaltia.
A la comarca d'Osona, la societat civil ha donat mostres d'aquesta empenta que
caracteritza el teixit associatiu del nostre país, moviiitzant-se plegats en el marc
d'aquesta campanya Osona contra el càncer, motiu pel qual us reitero la meva
felicitació i us encoratjo a continuar treballant amb esforç i dedicació amb l'objectiu
de seguir millorant la qualitat de vida dels catalans.
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En darrer terme vull manifestar la meva adhesió a aquesta campanya, tot desitjant
que aconseguiu els objectius de la mateixa.
Bona nit i moltes gràcies,
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PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA
"OSONA CONTRA EL CÀNCER"

Intervenen:

MONTSERRAT FRÈIXER, presidenta de
l'associació contra el càncer de Vic
JOAN PARAREDA, director de !a campanya
JOSEP ERRA, president del Rotary club

Adreçat:

A tot el personal i estudiants dels E.U.V.

Lloc:

Aula C-11

Hora:

A les 10,30 del matí

Organitza :

Escola Universitària d'Infermeria "Osona"
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ESTAT DE COMPTES
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ESTAT DE COMPTES CAMPANYA
"OSONA CONTRA EL CÀNCER"
20 FEBRER 1.996

INGRESSOS
Empreses i treballadors-Hora treball
Telef.Marató i subhastes Marató
Actes i donatius diversos
Sopars inclòs subhastes i sortejos
Venda Pins
Ajuntaments..
Fundacions
Entitats de crèdit
Col·legis Professionals

39.600.712,18.777.555,4.287,013,6,521.388,2.669.956,2.459.300,1.673.500,1.704.000,1.150.000,358.000,-

DESPESES
Medalles i Pins
Telefons Marató
Fotocroms, fotolits, impremta
Desp.adm. i diversos
Publicitat final campanya

DISPONIBLE

4.087.171,1.561.882,380.352,1.000.000,654.257,490.680,-

,

APORTACIONS NO DINERARIES

35.513.541,-

4.650.000,-

Empreses i professionals que han col·laborat i no han
facturat els seus serveis, (Agències Publicitat,Impremta, Publicitat premsa, ràdio, TV., despeses Marató de
T.V. i local cedit ,etc).
Noteu: -resta pendent de concretar-se l'import definitiu d'algunes despeses
-les despeses porten l'I.V. A. inclòs per no ser deduïbles.
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DESTINACIÓ RECURSOS OBTINGUTS

Preu Mamògraf
Preu Ecògraf
Preu Videolaring.
Aportació a la fundació

9.330.750,8.750.000.4.490.471,12.942.320,-

Noteu: -1'Aportació a la Fundació resta supeditada a l'import
definitiu de les despeses.
- l'import dels aparells, porten inclòs 1'I.V.A. per no ser
deduïble.

RESUM PER POBLES
ANÒNIM
ALPENS
BALENYÀ
BORGONYÀ
CALLDETENES
CANTONIGRÒS
CASTELLTERSOL
CENTELLES
COLLSUSPINA
EL BRULL
ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
ESPINELVES
FOLGUEROLES
GURB
LA GLEVA
LLUÇÀ
MALLA
MANLLEU
MASIES DE RODA
MASIES DE VOLTREGÀ
MONTESQUIU
MUNTANYOLA
OLOST
ORIS
ORISTÀ-TORRE D'ORISTÀ
PERAFITA
PRATS DE LLUÇANÈS
RODA DE TER
RUPIT
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
SANT BARTOMEU DEL GRAU
SANT BOI DE LLUÇANÈS
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
SANT JULIÀ DE VILATORTA
SANT MARTÍ D'ALBARS
SANT MARTÍ DE CENTELLES
SANT MARTÍ SESCORTS
SANT PERE DE TORELLÓ
SANT QUIRZE DE BESORA
SANT VICENÇ DE TORELLÓ
SANTA EUGÈNIA DE BERGA

2.163.759
40.500
260.000
8.000
215.000
35.000
3.000
364.500
364.500
25.000
769.790
15.000
528.605
775.300
31.500
35.000
230.000
5.679.194
33.000
481.500
218.000
13.000
208.640
50.000
204.000
101.175
807.677
1.521.500
266.356
58.000
324.500
490.000
176.790
449.000
20.000
164.000
40.000
85.000
416.000
359.845
389.500
Pàgina 1 de 2
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RESUM PER POBLES
5.000
658.500

SANTA EULÀLIA DE PUIGORIOL
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
SENTFORES
SEVA
SORA
STA. Ma.CORCÓ- L'ESQUIROL
TARADELL
TAVÈRNOLES
TAVERTET
TONA
TORELLÓ
VIC
VIDRÀ
VILALLEONS
VILALLONGA DE TER
VILANOVA DE SAU

15.079.031
15.000
2.500
30.000
10.000

TOTAL

39.600.712

173.000
99.500
15.000
381.500
484.250
46.000

15.000
2.471.000

1.694.300

S'INCLOU LES APORTACIONS FETES PER EMPRESES I PARTICULARS DOMICILIATS ALS SEUS
RESPECTIUS POBLES, AIXÍ COM LES CORRESPONENTS ALS AJUNTAMENTS I INGRESSOS OBTINGUTS
PER ELS DIFERENTS ACTES I RECAPTACIONS FETES.
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DADES DIVERSES
CAMPANYA
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-ECONÒMIQUES:
Aportació mitjana per Osonenc:
Aportació mitjana per família:
Aportació mitjana per trucada telef.Marató:
Empreses participants hora treball:
Treballadors participants hora treball:

330,-Ptes
1.320,-Ptes.
10.000,-Ptes.
370,-aprox.
13.150,-aprox.

-ALTRES:
ESPORTS:

142 competicions esportives
9 modalitats diferents
3.460 participants amb medalles

DIBUIX:

30 escoles participants
220 dibuixos premiats
3.400 alumnes participants

SOPARS DIVERSOS:
11 sopars organitzats
1.000 persones assistents
ACTES DIVERSOS:
Partit futbol lers.equips:Manlíeu-Selecció Osona
Partit bàsquet 1er. equips: Vic-Selecció Osona
Sortejos i subhastes a Pobles fora programa
Tómboles
Obres de Teatre
Recaptacions Populars
Altres
DONACIONS:

Per sortejos i subhastes,sopars i marató: 60 utats.
(quadres, col.leccions llibres, objectes personals
diversos).
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EMISSIONS T.V.O:
14 spots de populars
10 xerrades mèdiques (17 metges participants)
5 hores de Marató
4 hores d'informatius, entrevistes, spots, xerrades, reportatges, etc.
RÀDIO VIC:
Informacions i entrevistes durant les 5 hores de
Marató.
Diverses falques publicitàries de la Campanya.
Informatius diversos durant la Campanya.

-PREMSA COMARCAL (OSONA I RIPOLLÈS):
Tiratge Mitjans:
EL 9 NOU : 10.000,- exemplars (bisetmanari)
AUSONA : 5.000,- exemplars (setmanari)
LA MARXA : 5.000,- exemplars (setmanari)
N° d'escrits informatius, d'opinió, i altres = 41 escrits
N° d'editorials = 4 editorials
N° d'anuncis a tota pàgina =9 anuncis
Informació a portada = 7 portades
Informació a tota pàgina =12 pàgines
Informació a 1/2 pàgina = 13 1/2 pàgines

-PREMSA CATALANA:
3 mitjans amb 5 escrits o notes informatives
-ORGANITZACIÓ CAMPANYA:
-Participació de 510 persones/aprox. (Presidentes
Assoc, Col·laboradors i Rotarys).
-Hores treball organització i gestió Rotarys: 980 hores.
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APARELLS OBTINGUTS
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PROGRAMA MARATÓ
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