
Mitjançant el següent escrit us volem apropar a la historia de la Lavinia.

Ella és la Lavinia, una jove veïna de Tornabous a qui fa un temps, li varen diagnosticar un tipus de

càncer molt greu, un melanoma de grau quatre. Un tumor molt agressiu que, immersos en plena

pandèmia, no varen poder diagnosticar ni tractar de forma immediata. Quan finalment la van poder

operar, els resultats de la biòpsia no solament van confirmar que era un tumor dolent, sinó que

també es tractava del més agressiu i de ràpida propagació. La Lavinia va sotmetre’s a una altra

operació, en la qual li van extreure una glàndula de l’esquena. Aquesta glàndula va resultar estar

també afectada pel càncer i, per aquest motiu, l’equip mèdic li va suggerir extreure la resta de

glàndules de la cama dreta o bé sotmetre’s a quimioteràpia. La Lavinia va elegir la primera opció, ja

que les probabilitats d’èxit de la intervenció eren força elevades.

Passats sis mesos de la intervenció, després de realitzar-se un TAC com a prova de control, els

resultats van mostrar que durant aquest període de temps el càncer havia seguit avançant, se li

havia propagat cap al torrent sanguini i realitzat metàstasi als seus pulmons, als ossos del maluc i de

l’esquena, i també a la gola. 

Totes les esperances van veure’s ensorrades pels resultats de les proves, i totes les portes d’altres

tractaments per combatre el càncer se li van tancar. Actualment, està realitzant unes sessions

d’immunoteràpia per reforçar el seu sistema immunitari, però ja li han avançat que els resultats no

són favorables. 

És en aquest moment quan a la Lavinia li ofereixen sotmetre’s a un tractament en una clínica privada

a Tijuana, Mèxic (Hope 4 Cancer). El tractament en aquesta clínica suposa un elevat cost econòmic. 

Arribats en aquest punt, és quan la Lavinia necessita una mirada solidaria, un acompanyament humà

i de cooperació, que l’ajudi a intentar un cop més a enfrontar-se a aquesta dura lluita. 

Ara, veïns/es, ens toca a nosaltres apropar-nos i mostrar el nostre suport i col·laboració. La nostra

força i escalf pot ajudar a la Lavinia i la seva família a sentir-se acompanyats i més valents davant

aquesta situació que els hi ha tocat viure.

Benvolguts veïns/es


