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0. INTRODUCCIÓ 

Motivació del tema elegit 
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Quan la meva tutora ens va comunicar a mi i a la resta de la classe que havíem 

d’anar pensant en el tema que escolliríem pel nostre treball de recerca, el 

primer que se’m va acudir va ser la paraula medicina.  

Des de petita m’ha fascinat la medicina, i per tant, tenia clar que el tema del 

meu treball estaria comprés dins d’aquesta àmplia ciència.  

Així, partint de l’interès per la medicina, se’m van ocórrer diverses idees: 

malalties cardiovasculars, malalties mentals, trastorns alimentaris, malalties 

minoritàries, entre d’altres.  

Encara que per mi, totes les malalties són interessants, cap em va convèncer 

del tot. Si no tens el tema clar des del principi, escollir-lo és difícil, ja que no 

només has de vetllar perquè et motivi, sinó que també hi ha d’haver recerca per 

tal que puguis crear un treball original i interessant. 

Uns dies després, vaig pensar en el càncer, però ràpidament el vaig descartar 

com a tema. Tot i que sempre m’ha interessat, vaig pensar que era un tema 

molt comú, i així, el treball no seria original.  

No obstant això, finalment se’m va acudir que podria ser interessant realitzar un 

treball sobre les dues malalties que causen més mortalitat al planeta, que són 

el càncer i les malalties cardiovasculars.  

Poc després, vaig començar a pensar en la recerca que faria, i quins serien els 

meus objectius. En aquell moment vaig veure que hauria d’acotar molt la 

informació sobre les dues malalties, ja que són molt àmplies.  

Finalment vaig decidir que el millor era ser realista i per tant, vaig decidir 

centrar-me en una de els dues malalties, ja que això em permetria poder 

realitzar el treball  perfecte i detalladament. No em va costar decidir: el meu 

tema seria el càncer.  

 

Objectius 

Els principals objectius de recerca d’aquest treball són els següents: 
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-Estudiar la relació incidència-mortalitat per càncer a Catalunya (1993-2007). 

Estudiar per què els homes presenten més mortalitat per càncer.  

-Estudiar quins tipus de càncer són els més incidents i mortals a Catalunya en 

els homes i les dones. 

-Estudiar la relació entre el consum de tabac i el càncer de pulmó a Catalunya 

en els homes i les dones.  Aquest és l’objectiu més important del treball.  

-Estudiar la relació del consum de tabac i el càncer de pulmó entre un país 

desenvolupat i un en desenvolupament. 

-Analitzar i comparar els diferents resultats, aportats pels gràfics. 

 

Límits del treball 

El càncer és una de les malalties més conegudes actualment, ja que a part de 

ser un tema de recerca actual, tothom coneix alguna persona que està lluitant o 

ha mort a causa d’un càncer. Per aquest motiu, la informació teòrica del càncer 

és molt accessible. 

A Internet, aquesta facilitat va resultar tenir inconvenients, ja que buscava 

informació sobre una determinat aparat, i el seu número de pàgines semblava 

infinit. A més, la informació era bastant diversa entre ella.  

Va ser complicat decidir constantment fins a quin punt incloïa la informació i 

distingir quina era la més fiable. En alguns casos, vaig utilitzar llibres per 

comparar la informació i així saber quina era la rellevant i certa.  

Per altra banda, l’obtenció de les dades dels gràfics va ser, en alguns casos, 

realment difícil. Mentre que algunes les vaig aconseguir fàcilment, en altres 

vaig haver d’enviar correus a diferents associacions, o buscar molt a fons. 

Finalment vaig aconseguir més o menys totes les que necessitava, tot i que 

m’hauria agradat que algunes dades haguessin estat més detallades.  
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Durant la realització de la part teòrica, vaig procurar que la informació estesa 

ajudés en tot moment a aclarir conceptes, ja que al disposar de tanta 

informació sobre el càncer, sovint no sabem quina és la correcta o vertadera.     

Finalment, he de dir que durant el treball, hi va haver moments que em vaig 

desanimar, ja que no trobava les dades que necessitava per tal de realitzar els 

gràfics, i les que trobava, creia que no donarien resultats gaire significatius.                                                                 

Però no em vaig donar per vençuda, i vaig seguir buscant. Al final, les vaig 

aconseguir totes.                                                                                                       

Aleshores, vaig realment animar-me un cop vaig tenir tots els gràfics fets.  Crec 

que eren originals i diferents.                                                                                                              

En aquell moment vaig veure que si m’esforçava, obtindria unes conclusions 

significatives, i que podria corroborar i descartar les hipòtesis inicials. 

 

Metodologia del treball 

La metodologia utilitzada en la part teòrica va consistir bàsicament  en la 

consulta de pàgines web, de diverses associacions pel càncer, de llibres 

especialitzats...                                                                                                                    

Per altra banda, la metodologia utilitzada en la part experimental va ser l’ús del 

programa d’ordinador Microsoft Excel 2007, el qual em va permetre crear totes 

les taules i gràfics.  

 

Estructura 

Com tots els treballs de recerca, l’estructura es troba diferenciada en dues 

parts. La primera és un estudi bibliogràfic, on s’hi troben una sèrie d’apartats 

que donen informació essencial per tal de poder entendre de manera clara la 

malaltia. A més, es diferencia en dos grans blocs: el càncer i el càncer de 

pulmó.  

He dedicat una part teòrica al càncer de pulmó perquè com he dit anteriorment, 

demostrar la relació entre el tabac i la seva incidència i mortalitat és un des 
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meus objectius principals. Considero que  aquesta part engloba informació que 

pot  ajudar a comprendre millor aquesta relació, i tot el que hi estigui relacionat.  

La segona gran part del treball és experimental, on s’hi troben les preguntes i 

hipòtesis inicials, els objectius de recerca, la metodologia utilitzada, i l’anàlisi de 

taules i gràfics. Aquesta part es basa totalment en la investigació. A partir de 

les preguntes i hipòtesis, vaig crear un total de quinze gràfics, separats en 

quatre blocs diferents: 

-Estudi del càncer a Catalunya 

-Estudi de la relació incidència-mortalitat per càncer a Catalunya (1993-2007)  

-Estudi dels càncers més freqüents a Catalunya 

-Estudi de la relació entre el consum de tabac i el càncer de pulmó 

-Estudi comparatiu del consum de tabac i el càncer de pulmó entre un país 

desenvolupat  i un país en desenvolupament. 

 

Un cop els vaig tenir fets, vaig realitzar una anàlisi i unes conclusions per 

cadascun d’ells. Aquestes primeres conclusions em van permetre corroborar o 

descarar les hipòtesis, i/o contestar les preguntes a l’apartat de les conclusions 

generals del treball.  

Finalment, i sortint de la part experimental, hi trobem inclosos un apartat amb 

les conclusions generals del treball,  redactades a partir de les conclusions de 

les taules i els gràfics, la bibliografia, la valoració personal i l’annex 1.  
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I: EL CÀNCER 
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1. CONCEPTE DE CÀNCER  

1.1 Definició 

El terme càncer, clínicament anomenat com a neoplàsia maligne, s’utilitza per a 

descriure el creixement tumoral dels teixits de caràcter maligne i pertorbador de 

les funcions biològiques normals.  

Actualment, el càncer és un tema d’investigació científica i molt important, del 

qual se’n parla molt. No només en el camp científic, sinó també entre la 

població mundial, ja que és la segona causa de mort en els països occidentals.  

Es coneixen més de 200 tipus de càncers, amb unes característiques pròpies  i 

unes causes particulars, una evolució i un tractament específic.  

No obstant això, tots presenten una característica comuna que els defineix: el 

creixement incontrolat de les cèl·lules.  

 

1.2 Classificació 

Els diferents càncers que trobem es diferencien segons el teixit el qual deriva el 

tumor. Les categories més freqüents són: 

-Carcinomes: s'originen en l'epiteli, recobriment de les cèl·lules d'un òrgan.                                                                                                                

Els carcinomes constitueixen els tipus més comuns de càncer, com el de pell, 

de boca, de pulmó, de mama, d'estómac, de còlon i d’úter. 

 

 Figura 1. Imatge microscòpica d'un carcinoma de pulmó primari 
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-Sarcomes: s’originen en els teixits de suport, com ara ossos, cartílags, 

músculs, teixit connectiu, greix, etc.                                                                               

Els sarcomes es troben en qualsevol part del cos, però freqüentment formen 

creixements secundaris en els pulmons. 

 

Figura 2. Imatge microscòpica d’un sarcoma 

 

-Leucèmies: són càncers de la sang o medul·la òssia, i provoquen una 

proliferació anormal de cèl·lules sanguínies, normalment glòbuls blancs 

(leucòcits). 

 

                            

 

 

 

Figura 3. Cèl·lules afectades per leucèmia 

 

-Mielomes: són un tipus de càncer que es desenvolupen a partir de cèl·lules 

plasmàtiques, situades a la medul·la òssia. Aquesta és el teixit esponjós que es 

troba dins de la part interna d'alguns dels nostres ossos més llargs, produint 

diferents tipus de cèl·lules sanguínies.  

Per tant, els mielomes es poden desenvolupar a qualsevol lloc on hi hagi 

medul·la òssia, com la pelvis, la columna vertebral i la caixa toràcica.  
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Figura 4. Imatge microscòpica d’un mieloma múltiple de la medul·la òssia 

 

-Limfomes: s’inicien en el teixit limfàtic, afectant limfòcits o  altres cèl·lules 

immunitàries, com els macròfags, que són les cèl·lules immunitàries 

encarregades de presentar els antígens.   

    

 

 

 

 

 

Podem distingir altres tipus de càncers segons el teixit d’on deriva el tumor, 

encara que són menys freqüents:  

 

-Sistema nerviós central: el càncer comença en els teixits del cervell i la 

medul·la espinal.                                      

-Tumor blàstic o blastoma: el tumor s'assembla al teixit embrionari.                                                                                                    

Aquest tipus de tumors són comuns en els infants.  

Figura 5. Imatge microscòpica d’un teixit afectat per un limfoma 
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-Tumor de cèl·lules germinals: els tumors deriven de cèl·lules totipotents. En 

els adults, els tumors normalment es produeixen als testicles i ovaris; en els 

fetus, els bebès i els infants, a la línia mediana del cos. 
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2. ETIOLOGIA  

2.1 Origen de la malaltia 

El càncer s’origina per carcinogènesi, procés on les cèl·lules normals es 

transformen en cèl·lules canceroses. Les substàncies responsables d’aquesta 

transformació s’anomenen agents carcinògens.                                                                              

La carcinogènesi dura anys i per tant, es diferencia en les següents fases: 

1. Es  produeixen un seguit1 de mutacions en el material genètic de les 

cèl·lules normals.1 

 

2. Aquest procés causa una divisió cel·lular incontrolada, és a dir, les 

cèl·lules alterades comencen a multiplicar-se a una velocitat superior a la 

normal.  Aquestes cèl·lules s’anomenen cèl·lules iniciades, i l’etapa es 

denomina com a fase d’iniciació tumoral.                                                                   

L'alteració produïda és irreversible, però insuficient per desenvolupar el 

càncer. 

 

3. Si els agents carcinògens actuen de nou i repetidament, la multiplicació 

cel·lular comença a ser més ràpida i la probabilitat que es produeixin 

noves mutacions augmenta.  

Les cèl·lules involucrades en aquesta fase s’anomenen promocionades i 

l’etapa es coneix com la fase de promoció.   

 

4. Finalment, les cèl·lules iniciades i promocionades pateixen noves 

mutacions, sent cada vegada més irregulars en el seu creixement i 

comportament. A més, adquireixen la capacitat d'invasió, tant a nivell 

local (infiltrant els teixits del voltant) com a distància, originant les 

metàstasis. És la fase de progressió.  

 

                                                           
1 més d'una mutació és necessària per a la carcinogènesi. Una primera mutació no és suficient perquè es 
generi un càncer, però és l'inici del procés. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3_cel%C2%B7lular
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Figura 6.  Carcinogènesi 

 

2.2 Causes de l’aparició d’un càncer 

Com hem explicat anteriorment, tots els tipus de càncer són conseqüència d’un 

conjunt d’alteracions en el material genètic de les cèl·lules, que fan que 

aquestes perdin la seva funció i esdevinguin malignes.                                                                          

Per aquest motiu, els experts afirmen que l’aparició d’un càncer es tracta d’un 

fenomen multifactorial.                                                                                                               

Aquestes alteracions poden ser provocades per agents externs o interns.    

 

2.2.1 Factors de risc 

Són els components que incrementen la probabilitat de contraure la malaltia.  

Es poden englobar en dos grans grups:  factors endògens i factors exògens: 

a) Factors endògens 

Es deuen a agents interns, i per tant, no son modificables. Es distingeixen en:  
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-Herència: Aproximadament el 5-10% de tots els càncers són hereditari. Això 

significa que els canvis (o mutacions) de determinats gens es transmetran d'un 

parent a un altre. Les persones que hereten un d'aquests canvis en els gens 

tindran una major probabilitat de patir càncer al llarg de la seva vida 

-Envelliment: La majoria de càncers es produeixen en persones de més de 65 

anys. Els motius fonamentals són el temps i l’envelliment cel·lular, ja que les 

mutacions i els errors genètics es van acumulant i cada cop l’organisme té 

mecanismes menys eficients per combatre les malignitats cel·lulars.  

 

b)  Factors exògens 

Representen el 75-80 % del total de casos. Es deuen a l'acció d'agents externs 

o carcinògens, que actuen sobre l'organisme causant alteracions en les 

cèl·lules. Pel fet de ser externs, són modificables.                                                                                               

Els factors exògens són aquelles substàncies que, en contacte amb l’ 

organisme, són capaços de generar un càncer. La seva naturalesa es deu a 

factors físics, químics i biològics . 

Com hem dit anteriorment, perquè un càncer s'origini, s'han de produir de 

quatre a sis mutacions o alteracions genètiques cel·lulars, de manera que tot 

apunta que els factors exògens  han d'estar en contacte amb l'organisme 

durant un considerable període de temps (anys). Es distingeixen en:  

-Tabac: Tant el consum habitual del tabac com l’exposició continuada al fum 

ambiental del tabac augmenten el risc de desenvolupar càncer.                               

Les substàncies tòxiques que conté, com el benzopirè, al entrar en contacte 

amb l’organisme, es converteixen en elements carcinògens, que promouen la 

formació de tumors.                                                                                                    

El tabac és el responsable del 85-90% de càncers de pulmó i del 30% de tots 

els tumors.  

-Estil de vida i dieta:  És el segon factor més important actualment.  
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    ·Sobrepès o obesitat el teixit adipós (greix emmagatzemat) té una alta 

activitat metabòlica, produint i incrementant la circulació d’estrògens i insulina, 

hormones que poden estimular el creixement del càncer.   

De fet, l’any  2002, l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, 

sobre la base de dades europees, va determinar que l'obesitat contribueix a la 

formació de més d'un terç dels casos de càncer d'endometri i càncer d'esòfag, i 

un quart dels casos de càncer de ronyó. 

    ·Activitat física Científicament, ha quedat demostrat que una vida 

físicament activa i regular redueix el risc de patir càncer.  

El nostre organisme està dissenyat per tenir una activitat física regular. En els 

últims anys, però, especialment en els països més desenvolupats, els nivells 

d'activitat física estan disminuint considerablement. Aquesta falta d'activitat és 

un factor que contribueix clarament al sobrepès i l'obesitat, els quals, com hem 

explicat anteriorment, augmenten el risc de patir certs tipus de càncer.                            

Així doncs, un baix nivell d’activitat física (menys de 2,5 hores setmanals) 

augmenta el risc de patir diversos càncers (22% d'increment de càncer de 

mama, i 85% de càncer de còlon). 

    ·Dieta Encara no està clar quins aliments són realment els relacionats amb 

l'origen i desenvolupament dels tumors cancerígens. Els resultats dels diferents 

estudis sovint són confusos. En qualsevol cas, són molts els estudis que es 

duen a terme per aclarir aquests temes, ja que es pensa que gran part del risc 

que comporten aquests factors es podria evitar, ja que un 35% dels tumors 

tenen el seu origen en factors relacionats amb l'alimentació.                                                                                               

Els estudis realitzats sobre vegetarians mostren que tenen una menor 

incidència de càncer en general i de diversos tipus específics, també 

considerant  els efectes d'altres factors de l'estil de vida, com ara el tabac i la 

quantitat d'exercici.  

Aquests beneficis es deuen, no només a l'exclusió de la carn, sinó també a la 

inclusió d'una major quantitat i varietat d'aliments vegetals, els quals contenen 

un ampli contingut de substàncies que prevenen el càncer. 
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En definitiva, s’han d’evitar els aliments alts en sucre, i les dietes 

hipercalòriques, les riques en greix i proteïnes. Es recomana ingerir almenys 5 

peces de fruita i verdura al dia per garantir l'aportació adequada de  vitamines i 

fibra a l’organisme. La fibra (insoluble sobretot), vitamines i alguns minerals 

formen el grup de protectors enfront dels tumors. La fibra és fonamental a la 

prevenció del càncer de còlon i càncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Fibra insoluble  

 

-Alcohol: el consum diari de més de dues unitats de beguda amb alcohol en 

homes, i més d’una unitat, en dones, incrementa considerablement el  risc de 

desenvolupar algun tipus de càncer.                                                                      

El seu efecte potencia i multiplica el del tabac. Actua malmetent sobretot el 

fetge. Per aquest motiu, és considerat el responsable de la majoria de càncers 

hepàtics.  

-Exposició solar: Les radiacions ultraviolades o UV-B formen part de l’energia 

que emet el sol. Aquestes radiacions també es poden produir amb llums per a 

bronzejar. L’exposició prolongada a les radiacions ultraviolades sense cap tipus 

de protecció cutània i a les hores de màxima intensitat poden produir 

l’envelliment prematur de la pell i causar lesions que podrien conduir a un 

càncer de pell i melanomes malignes.  
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-Salut i fàrmacs: Durant el procés de la menopausa en les dones, és possible 

que per millorar alguns símptomes s’utilitzi la teràpia hormonal. Aquestes 

hormones poden augmentar el risc de desenvolupar càncer de mama.                                                                                                               

Per altra banda, degut a patir una immunodeficiència (el cos no reconeix com a 

propis els seus teixits, i per això, els ataca), es poden administrar 

immunosupressors, medicaments que inhibeixen l’acció del sistema immunitari. 

Poden provocar l’aparició d’un càncer perquè les defenses de l’organisme, en 

el cas que aparegués un tumor, no series prou fortes i resistents per combatre’l.   

 

-Productes químics o altres substàncies: Les persones que treballen en 

fàbriques i/o indústries, llocs on es fabriquen nous compostos a partir de 

productes químics, i a més, no prenen les mesures de seguretat adequades, 

tenen més risc de desenvolupar càncer.                                                                        

Alguns estudis mostren com a substàncies de risc o carcinògens la gasolina o 

pesticides, els benzens o  benzidina, el cadmi,  l’amiant (mineral fibrós), etc.  

 

 -Radiacions ionitzants (raigs X, gamma): Són perjudicials pels teixits de 

l’organisme, ja que danyen l’estructura de l’ADN i en destrueixen els 

mecanismes de reparació, afavorint la producció de mutacions de càncer 

irreversible. No obstant això, s’acostumen a fer servir molt en l’àmbit de la salut. 

N’hi ha de dos tipus:  

            ·Radiació de baixa taxa de dosis: se sol utilitzar per fer radiografies 

simples. Per exemple, en el tòrax o mamografies. Aquest tipus de radiació 

comporta un risc baix de patir càncer. 

             ·Radiació d’alta taxa de dosis: s’utilitza per a la radioteràpia, que és un 

tipus de tractament del càncer. Aquest tipus de radiació comporta un risc 

lleugerament alt de patir càncer, però hi ha molts més beneficis.  
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-Contaminació ambiental: Es coneix com la combinació de diversos agents 

en llocs, formes i concentracions, que són o poden ser nocius per a la salut. Hi 

ha una multitud d'estudis científics que classifiquen la contaminació ambiental 

com el factor de risc més alt del càncer.  

La contaminació causa aire brut, format per gasos i fums contaminants, que 

provenen del transport, la producció d'energia, les emissions industrials i 

agrícoles i la calefacció residencial. Encara que la composició de la 

contaminació i els nivells d'exposició varien radicalment entre unes zones i 

altres, les conclusions són vàlides per a totes les regions del món. Al 2010 es 

van produir 223.000 morts per càncer de pulmó a tot el món atribuïbles a la 

contaminació. 

 

-Virus i bacteris: Poden causar l’aparició d’un càncer, ja que alguns tenen la 

capacitat d’adherir-se al material genètic d’una cèl·lula, produint mutacions en 

els seus gens. 

    ·Virus oncogènics: els patògens més comuns causants de càncer són els 

virus d'ADN. Alguns dels virus que poden generar un major risc de càncer són:  

Virus del papil·loma humà (VPH): els diferents virus del papil·loma humà 

poden causar càncer de coll uterí, vulva, vagina, penis o anus. En qualsevol 

cas, tumors relacionats amb les zones genitals dels dos sexes. Són els 

causants del 10% de càncers totals en les dones, i de menys d’un 1% en els 

homes.   

 

Virus de l’hepatitis B o C: aquests virus produeixen la inflamació del fetge 

(hepatitis).  El càncer de fetge es pot desenvolupar després d’anys de la 

infecció. 
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Virus humà de les cèl·lules T (HTLV1): és un virus que afecta les cèl·lules T, 

un tipus de glòbuls blancs o leucòcits. Aquest virus augmenta el risc de 

desenvolupar leucèmia o limfoma. 

 

Virus de la immunodeficiència humana (VIH): aquest és el virus que causa la 

sida (síndrome de la immunodeficiència adquirida). Augmenta el risc de 

desenvolupar limfoma i un càncer molt poc freqüent anomenat sarcoma de 

Kaposi. 

    ·Bacteris: El tipus de bacteri que té el major risc de generar un càncer és:   

Helicobàcter pylori: pot causar una inflamació a l’estómac i budell prim. 

Augmenta el risc de desenvolupar càncer d’estómac o algun tipus de limfoma. 

 

-Traumes: la irritació mecànica i la fricció sobre la pell, especialment en pigues, 

pot causar càncer.  
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3. CARACTERÍSITIQUES 

3.1 Cèl·lules tumorals 

Les cèl·lules tumorals presenten una sèrie de característiques específiques que 

les distingeixen de les cèl·lules normals: 

Tenen un aspecte diferent, ja que presenten canvis nuclears. La forma i 

l'organització dels nuclis són molt diferents a les que es troben en les cèl·lules 

normals del mateix origen. 

Són incapaces de realitzar les funcions que corresponen a les cèl·lules 

pertanyents al teixit corresponent.  

Generalment es multipliquen molt ràpidament, perquè els falta un mecanisme 

de control del creixement.  

Són immadures a causa que es multipliquen d'una manera molt ràpida i no 

tenen temps suficient per créixer plenament abans de dividir-se.  

Tendeixen a emigrar a altres llocs, a través de la sang o la limfa. Aquestes 

secreten enzims que els ho permet, ja que els enzims digereixen les barreres 

de la migració i la propagació de les cèl·lules tumorals.                                               

Aquest procés s’anomena metàstasi.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Imatge microscòpica de cèl·lules tumorals presents en la mama 
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3.2 Etapes de progressió d’un tumor 

El procés descrit seguidament sols és aplicable per a un tumor sòlid, com un 

carcinoma o un sarcoma. Els tumors de les cèl·lules sanguínies tenen  un 

procés similar però com que es troben surant en la circulació, els tumors no 

estan limitats a una sola àrea del cos.   

El creixement d’un tumor consta de cinc etapes ben diferenciades: 

1.-El creixement és progressiu, i comença en el moment que una cèl·lula és 

alterada genèticament.   

 

 

2.- Hiperplàsia- La cèl·lula alterada es divideix  descontroladament,  causant un 

excés de cèl·lules en aquesta àrea del teixit. No obstant això, les cèl·lules 

conserven la seva normalitat anatòmica i funcional. 

 

 

3.- Displàsia – Sobre les cèl·lules de la hiperplàsia, es produeixen lesions 

cel·lulars  caracteritzades per una modificació irreversible de l'ADN, que causa 

l'alteració de la morfologia i/o de la funció cel·lular.  Les cèl·lules i el teixit no 

presenten un aspecte normal. 
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4.- Carcinoma in situ-  El conjunt de cèl·lules displàsiques anormals pateixen 

més canvis, però creixen i es reprodueixen al seu lloc habitual. 

 

 

5.- Segons el patró de creixement del carcinoma in situ hi ha dos tipus de 

tumor:  

a)Tumor maligne  (càncer): aquest produeix  càncer. Les cèl·lules d’aquest 

tipus de tumor poden envair teixits propers, o estendre’s per altres parts del 

cos. Aquest procés s’anomena metàstasi. Pot ocasionar la mort si no es 

diagnostica a temps.   

 

 

 

  

 

 

a) Tumor benigne: no produeix càncer, i les cèl·lules que el formen no 

envaeixen a altres parts del cos. Normalment es pot extirpar i no sol 

reaparèixer. 

Generalment no suposen una amenaça per a la vida, però poden causar 

algun problema de salut segons la seva mida i ubicació.  

 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 

31 
 

 

Figura 9.  Diferència entre un tumor maligne i un tumor benigne 

 

3.3 El creixement  

Les cèl·lules tumorals pateixen canvis en el seu fenotip2, i per tant, adquireixen 

els trets anormals propis del càncer. 

Aquest creixement de les cèl·lules tumorals té les següents característiques:   

-Accelerat: les cèl·lules tumorals estan contínuament en cicle cel·lular i es 

reprodueixen de forma més precipitada i ràpida del normal. 

-Autònom: la divisió cel·lular és independent i per tant,  no està coordinada amb 

les cèl·lules del seu entorn. 2 

-Inhibició dels processos de mort per contacte: totes les  cèl·lules normals 

deixen de dividir-se quan entren en contacte amb cèl·lules similars. Aquest és 

un mecanisme conegut com inhibició per contacte.                                          

Les cèl·lules canceroses perden aquesta capacitat, és a dir, quan es posen en 

contacte amb cèl·lules semblants, no entren en apoptosi.3.   

-Invasor:  les cèl·lules tumorals tenen la capacitat d’infiltrar-se en els teixits 

normals i en els vasos sanguinis, produint la metàstasi.  

 

                                                           
2 conjunt de caràcters hereditaris que depenen  tant dels gens com de l'ambient. 
3l'apoptosi és una forma de mort cel·lular programada. 

  TUMOR BENIGNE TUMOR MALIGNE 
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3.4 Invasió al teixit 

Es refereix a la penetració directa de les cèl·lules tumorals a l’interior de teixits 

propers.                                                                                                                            

Com hem explicat anteriorment,  el creixement de cèl·lules normals és controlat 

per inhibició per contacte, assegurant que quan les cèl·lules entren en contacte 

entre si, deixen de créixer. Com que les cèl·lules canceroses no segueixen les 

regles normals de la inhibició per contacte i continuen proliferant fins i tot quan 

entren en contacte amb altres cèl·lules, envaeixen i destrueixen teixits normals 

adjacents. Aquest procés s'anomena invasió al teixit. 

 

Figura 10.  Invasió de cèl·lules tumorals a un teixit sa  

 

3.5 Metàstasi  

3.5.1 Definició 

La causa principal de l’agressivitat dels càncers és la metàstasi, és a dir, la 

disseminació de cèl·lules canceroses a altres llocs no connectats directament 

amb l’òrgan del qual s’ha originat.  Aquesta disseminació metastàtica pot 

efectuar-se per diferents vies, però les més importants són la via limfàtica i la 

via sanguínia .  

Molts tipus diferents de càncer poden disseminar  per metàstasi,  incloent els 

càncers de la sang, però es produeix en major freqüència amb tumors sòlids 

(com el de mama, pròstata o colon). 
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Més del 90% de les morts per càncer estan associades amb la metàstasi.  

 

Figura 11. Metàstasi  

 

3.5.2 Desenvolupament de la metàstasi 

Primer, les cèl·lules canceroses han de parar de créixer. El perquè algunes 

cèl·lules tumorals paren de créixer i es preparen per disseminar-se, mentre que 

altres cèl·lules tumorals properes segueixen creixent fora de control és una 

àrea d’intensa recerca.  Part de la resposta sembla implicar els senyals que 

reben les cèl·lules tumorals de les cèl·lules normals que rodegen el tumor. Les 

últimes poden incloure cèl·lules immunitàries, que són reclutades al lloc del 

tumor, però en lloc d'ajudar a destruir el tumor, són atretes per les cèl·lules 

canceroses per tal que proporcionin nutrició i orientació, que ajuden les 

cèl·lules del tumor a començar a fer metàstasi. 

Després, les cèl·lules canceroses han de separar-se del tumor. Aquest 

procés és molt complicat, perquè les cèl·lules tendeixen a unir-se entre si. A 

més, les cèl·lules han d’adherir-se sobre una que pot arrossegar-se lluny del 

tumor i recórrer llargues distàncies per tot el cos. 

A continuació, les cèl·lules canceroses han de circular fora del teixit a través 

de la sang o sistema limfàtic. Encara que de vegades circulen com a cèl·lules 

individuals, la investigació recent ha demostrat que sovint es mouen per 

agrupacions o colònies.  
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Finalment, les cèl·lules canceroses arriben a una nova ubicació, on 

comencen a proliferar de nou fora de control i a una velocitat superior a la 

normal.  

 

Figura 12. Representació gràfica d’invasió al teixit i metàstasi 
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4. BIOLOGIA MOELCULAR DEL CÀNCER 

4.1 Morfologia del càncer  

Les cèl·lules que formen el tumor tenen una morfologia alterada que depèn de 

la diferenciació i de l'anaplàsia:  

La diferenciació cel·lular d'un tumor es defineix com el grau en què les 

cèl·lules canceroses s'assemblen a les cèl·lules normals de les que 

procedeixen, tant morfològica com funcionalment. Les cèl·lules normals que 

constitueixen l'organisme estan molt diferenciades, per tal de realitzar les 

funcions específiques. 

Un grau de diferenciació baix significa que les cèl·lules tumorals són molt 

diferents al que haurien de ser per a desenvolupar les funcions habituals en 

l'organisme. 

 

L'anaplàsia és l'absència de diferenciació, que comporta una falta 

d'especialització o de funció cel·lular. 

Generalment, com més indiferenciat sigui un càncer, més alta és la seva 

velocitat de creixement.  

 

Figura 13. Imatge microscòpica d’un teixit amb seccions que presenten anaplàsia 
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4.2 Mecanismes antitumorals 

La transformació maligna de les cèl·lules normals es deguda a l'adquisició 

progressiva d'una sèrie de canvis genètics específics que es produeixen 

infringint els forts mecanismes antitumorals que existeixen en totes les cèl·lules 

normals. Aquests mecanismes són: 

  *La regulació de la transducció de senyals. Aproximadament, el 20% dels 

gens inclosos en el genoma humà codifiquen proteïnes encarregades de la 

transducció de senyals4.                                                                                  

L'acumulació de mutacions que alteren aquests sistemes, principalment els que 

controlen els processos de divisió i multiplicació cel·lular, té una gran 

importància en l'aparició del càncer.  

 

 *L'apoptosi. És una forma de mort cel·lular programada que està 

desencadenada per senyals cel·lulars controlats genèticament.                        

L'apoptosi té una funció molt important en els organismes, ja que fa possible la 

destrucció de les cèl·lules danyades genèticament, evitant l'aparició de 

malalties com el càncer. 

 

 *La reparació de l'ADN. És un conjunt de processos mitjançant els quals una 

cèl·lula identifica i corregeix els danys produïts en les molècules d'ADN que 

codifiquen el genoma, evitant l'aparició de mutacions.  

3 

 

 

 

 

                                                           
4 fa referència a qualsevol procés en el qual una cèl·lula converteix un tipus de senyal biològic o un 
estímul en un altre. 
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5. GENÈTICA  

 

El procés de la divisió cel·lular depèn d'una seqüència d'esdeveniments molt 

ben controlats. Aquests esdeveniments depenen dels nivells apropiats de la 

transcripció i traducció de certs gens.                                                                  

Quan aquest procés no es desenvolupa correctament, el resultat pot ser el 

creixement descontrolat de la cèl·lula.  

Dels més o menys 30.000 gens que es creu que hi ha en el genoma humà, hi 

ha un grup petit que sembla important per a la prevenció, desenvolupament, i 

progressió del càncer. S'ha descobert que aquests gens  funcionen 

incorrectament o no funcionen en diversos tipus de càncers.  

 

5.1 Els gens del càncer 

El càncer és una malaltia genètica produïda per la mutació en determinats 

gens, que poden ser de tres tipus, depenent de les funcions normals en les 

seves cèl·lules:  

 Gens que les seves  proteïnes estimulen o augmenten la divisió i la 

capacitat de les cèl·lules: S’inclouen els gens que contribueixen al 

creixement dels tumors mitjançant la inhibició de la mort cel·lular. 

-Les versions normals d’aquest tipus de gens s’anomenen protooncògens.    

-Les versions mutades o danyades d'aquests gens es diuen oncogèns, que 

solen ser receptors de membrana (hormones i altres factors).                                                 

Hi ha més de 100 oncogèns descrits. 

 

A la Figura 14, podem observar el pas d’un protooncògen a oncogèn.   
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 Gens que les seves proteïnes poden detenir directament o 

indirectament la divisió cel·lular o causar la mort cel·lular (apoptosi): 

Aquests gens són coneguts com a supressors de tumor, que solen ser 

factors de control de transcripció i de traducció. Quan perden la seva 

funció normal (per deleció, translocació o mutació puntual) s'originen 

tumors. 

A la Figura 15, podem veure un exemple d’una intervenció de gens supressors 

de tumors en les cèl·lules.   

 

 

Figura 15. La proteïna supressora de tumor p53 activa el suïcidi de les cèl·lules 

 

 Gens de reparació de l'ADN: Són els gens resultants d'una mutació 

adquirida o heretada, ja que el sistema de reparació ha estat defectuós. 

protoncògen 

agent cancerígen 
cèl·lula cancerosa oncogèn 

Apoptosis (suïcidi 

de les cèl·lules) 
Dany excessiu a la 

cèl·lula 

Cèl·lula 

normal 

Proteïna p53 

Figura 14. Una mutació canvia permanentment el gen, transformant-lo en un oncogèn, 

el qual produirà una cèl·lula cancerosa. 
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Com a conseqüència, la taxa d'acumulació de mutacions en el genoma 

s'eleva a mesura que es produeixen divisions cel·lulars.  

Segons el grau en què aquestes mutacions afecten oncogens i gens 

supressors tumorals, augmentarà la probabilitat de patir neoplàsies malignes. 

Un exemple de la intervenció d’aquest tipus de gens el podem veure en la 

Figura 16. Aquests gens probablement causaran càncer, ja que els sistemes 

de reparació de l’ADN que presenten són defectuosos, i per tant, mai podran 

reparar la mutació.  

 

 

Figura 16. Representació esquemàtica d'herència genètica del càncer 

 

5.2 Factors de creixement 

A part dels gens, també existeixen els factors de creixement, que són unes 

proteïnes que es troben al plasma sanguini.  

 

Gen 

del 

càncer 

Marcadors de 

gens del càncer 
Malaltia present 

Malaltia no present 
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Aquestes s’uneixen específicament amb receptors de la superfície de la 

cèl·lula, i poden estimular o inhibir el ritme de la reproducció cel·lular, ja que 

activen els senyals i transmissors intracel·lulars. Aquests, una vegada actius, 

són capaços d’introduir-se en el nucli cel·lular i incidir en els processos de 

transcripció, per tal que es formi una nova proteïna, que impulsarà la divisió 

cel·lular o la bloquejarà en cas d’error. 

En el càncer, un dels factors de creixement més importants és el VEFG (factor 

de creixement de l’endoteli vascular), ja que és una peça clau en la producció 

de metàstasi.  

 

Figura 17. Estructura cristal·logràfica del VEGF 
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6. DIAGNÒSTIC 

Encara que existeixen diverses tècniques per tal de diagnosticar un càncer, 

destacarem la biòpsia i l’ús dels marcadors tumorals.  

 

6.1 Biòpsia 

És la base fonamental del diagnòstic del càncer, ja que altres proves poden 

indicar la presència de càncer però, en la majoria dels càncers, només una 

biòpsia permet formular el diagnòstic definitiu.                                                                              

Es defineix com  la extracció de cèl·lules o teixits, obtinguda mitjançant 

mètodes agressius, amb l’objectiu de ser examinada en un microscopi.                   

Hi ha molts tipus diferents de biòpsies.  

Els tipus més comuns són la biòpsia per incisió, en la qual s'extreu només una 

mostra del teixit; la biòpsia per escissió, en la qual s'extreu completament una 

massa o una àrea dubtosa, i la biòpsia d'agulla, en la qual s'extreu una mostra 

del teixit amb una agulla.  

 

 

Figura 18. Imatge microscòpica d'una biòpsia de mama 

 

6.2 Marcadors tumorals 

Els marcadors tumorals són substàncies que es troben sovint en el cos d'una 

persona amb càncer. La majoria dels marcadors tumorals són proteïnes, però 

recentment, els patrons d'expressió dels gens i els canvis d'ADN han començat 

a usar-se com a marcadors de tumors. Els marcadors del segon tipus s'avaluen 

específicament en el teixit tumoral. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Normal.jpg
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Generalment es troben a la sang, tot i que també es poden trobar en l'orina o  

en els mateixos tumors.  

La majoria dels marcadors de tumors són produïts tant per les cèl·lules normals 

en resposta al càncer, com per les cèl·lules canceroses. No obstant això, es 

detecten concentracions més altes en malalties canceroses.  

 

Figura 19. Estructura cristal·logràfica de l’antigen prostàtic específic (tipus de marcador 

tumoral) 

 

6.2.1 Limitacions en l’ús de marcadors tumorals 

Gairebé totes les persones tenen una petita quantitat d'aquests marcadors a 

la seva sang. Aquest fet dificulta  la detecció de tumors malignes en les etapes 

inicials.  

Els nivells d'aquests marcadors tendeixen a augmentar més del normal quan 

hi ha una gran quantitat de càncer present.  

Algunes persones amb càncer mai presenten nivells elevats d'aquests 

marcadors.  

Quan els nivells d'aquests marcadors són elevats, no vol  dir necessàriament 

que hi hagi càncer.  

Com que el càncer té una àmplia classificació, no es pot usar un sol 

marcador tumoral per a detectar tots els seus tipus.  
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7. TRACTAMENT 

El tractament del càncer es fonamenta en tres pilars bàsics: la cirurgia, la 

quimioteràpia i la radioteràpia. Hi ha altres possibilitats de tractament, com la 

hormonoteràpia, la immunoteràpia, o la teràpia biològica.  

Sovint, el tractament està format per una combinació dels diferents processos 

terapèutics.  

 

7.1 Cirurgia 

La cirurgia és un procediment destinat a eliminar el tumor de l’organisme per 

mètodes físics (extirpació). 

La cirurgia pot ser curativa, quan s'extirpa totalment el tumor  o pal·liativa, quan 

el seu objectiu és evitar complicacions immediates, intentant eliminar l'efecte 

compressiu del tumor maligne sobre un òrgan proper, per exemple.   

 

7.2 Radioteràpia 

Consisteix en la utilització de radiacions per a eliminar les cèl·lules tumorals 

(generalment cancerígenes), a la part de l'organisme afectada (tractament 

local). La radioteràpia actua sobre el tumor, destruint les cèl·lules malignes i 

impedint que aquestes creixin i es reprodueixin.  

La radiació és més perjudicial per a les cèl·lules canceroses, ja que es 

reprodueixen més ràpidament, i per això, la radioteràpia causa més dany a les 

cèl·lules canceroses que a les cèl·lules normals.  
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7.3 Quimioteràpia 

Consisteix en la combinació de medicaments que han de ser administrats 

periòdicament durant un període de temps per aconseguir eliminar les cèl·lules 

canceroses. 

Els medicaments utilitzats s’anomenen citostàtics i són tòxics per a les 

cèl·lules. Utilitzen la falta de control i el creixement desordenat de les cèl·lules 

tumorals per complir la seva missió: reduir o eliminar el tumor.  

Aquests medicaments també danyen cèl·lules normals, i per tant, és necessari 

administrar la quantitat exacta i necessària per afectar només el tumor sense 

produir efectes adversos intolerables. Aquesta dosi o quantitat s’ha de repetir 

periòdicament, ja que per eliminar el tumor fan falta alguns cicles de 

tractament. 
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8. PREVENCIÓ 

Hi ha dos tipus de prevenció oncològica:  

 Prevenció primària: agrupa les mesures destinades a evitar l’aparició d’un 

càncer.   Algunes d'aquestes mesures són les següents: 

 No fumar o deixar de fumar. El tabac és la causa més important de 

càncers que es poden evitar.  

 Restringir l’exposició a la llum solar, per tal d’evitar càncers de pell.  

 Fer exercici físic i evitar l’obesitat. El càncer de còlon i de mama són 

més freqüents en les persones sedentàries i menys freqüents en les 

persones actives.  

 Augmentar el consum de fruites, verdures i hortalisses variades: menjar 

almenys 5 racions al dia. Limitar el consum d'aliments que contenen 

greixos d'origen animal.  

 Moderar el consum d’alcohol a un màxim de dos consumicions o unitats 

diàries, si és home, o a una, si és dona. 

 Evitar el contacte o l’exposició a carcinògens, com l’asbest, les 

radiacions ionitzants i els compostos de benzè. 

 Prevenció secundària: aquesta engloba  les mesures orientades a 

detectar un càncer en estadis inicials,  per tal d'augmentar la probabilitat 

de curació. Les mesures són les següents:  

 Les dones, a partir dels 25 anys, han de sotmetre’s a proves de detecció 

precoç del càncer de coll d'úter.  

 Les dones, a partir dels 50 anys, han de sotmetre’s a una mamografia 

per a la detecció precoç de càncer de mama.  

 Els homes i les dones, a partir dels 50 anys, han de sotmetre’s a proves 

de detecció precoç de càncer de còlon.  

 Participar en programes de vacunació contra el virus de l'hepatitis B.   
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9. EPIDEMOLOGIA 

9.1 Càncer al món: prevalença, incidència i mortalitat. Estadístiques.  

Actualment, el càncer és la segona causa de mort als països desenvolupats, 

després de les malalties cardiovasculars, i la primera a escala mundial. Se li 

atribueixen 8,2 milions de defuncions a tot el món el 2012, segons International 

Agency for Research on Cancer (IARC).  

Aquesta agència afirma que el càncer no només afecta les persones que viuen 

a les parts privilegiades del planeta. Cada vegada són més els ciutadans que, 

independentment del seu origen, acaben patint un càncer al llarg de la seva 

vida.  

No obstant això, la taxa de supervivència del càncer ha augmentat degut a la 

millora de les tècniques de prevenció, detecció precoç, el diagnòstic i el 

tractament.  

 

9.1.1 Prevalença 

-La prevalença en un període, per exemple durant un any, és la proporció de 

persones que pateix la malaltia en qualsevol moment d’aquest període.               

La prevalença indica l'extensió de la malaltia. 

Seguidament, podem observar un gràfic que mostra les proporcions de 

prevalença durant l’any 2012, és a dir, el nombre de persones que van patir un 

càncer durant aquest període. 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Persones adultes de totes les edats i sexes 

- Tots els tipus de càncers, excepte el de pell no melanoma 

- Xifres reals aproximades de morts   

- Xifres reals de persones que van patir un càncer (en tan per cent) 

- Una taxa de cada 1000 habitants 
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Proporcions de prevalença de tots els càncers durant l’any 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

En el Gràfic 1 es pot observar com el continent asiàtic és el que presenta el 

percentatge de prevalença més elevat de càncer (41,7%). Seguidament, 

podem apreciar que Europa presenta un percentatge inferior, encara que a 

poca distància d’Àsia, amb un 28.1%. En menys quantitat, trobem Amèrica del 

Nord (15.2%), Amèrica del Sud (8%) i Àfrica (5.8%).  

Finalment, observem que  el percentatge menys elevat (1.2%)  pertany al 

continent oceànic.   

 

9.1.2 Incidència 

-La incidència és el nombre de casos nous d'una malaltia en una població 

determinada i en un període determinat. Per tant, la incidència aporta 

informació sobre el risc de contraure la malaltia.  

 

 

Europa: 2446 

(28.1%) 

Oceania: 105 

(1.2%) 

Amèrica: del Sud:  695 

(8.0%) 

Àfrica: 503 

(5.8%) 

Amèrica del Nord: 1326 

(15.2%) 

Àsia: 2446 

(41.7%) 
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El Gràfic 2 mostra la incidència de càncer durant l’any 2012, és a dir, el 

nombre casos nous de càncer que van tenir lloc en aquesta franja de temps. 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població (tant edat com sexe) 

- Tots els tipus de càncers, excepte el de pell no melanoma 

- Xifres reals aproximades de morts 

- Xifres reals dels nous casos de la malaltia (en tan per cent) 

- Una taxa de cada 1000 habitants 

 

Incidència de càncer  a l’any 2012 

 

Gràfic 2. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC)  

 

En el gràfic anterior podem veure que el continent asiàtic és el que va presentar 

més casos nous de càncer durant l’any 2012, amb un percentatge del 48.0%.  

Tot seguit podem observar que Europa (28.4%) presenta unes xifres que es 

troben a menys del doble d’Àsia .  

Europa: 3442 

(28.4%) 

Oceania: 155 

(1.1%) 

Àfrica: 847 

(6.0%) 

Amèrica del Nord: 1786 

(12.7%) 

Amèrica: del Sud:  1096 

(7.8%) 

Àsia: 6763 

(48.0%) 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 

49 
 

En menys quantitat, trobem Amèrica del Nord (12.7%), Amèrica del Sud (7.8%) 

i Àfrica (6%).  

El continent del món amb el percentatge d’incidència més baix és Oceania 

(1.1%). 

 

9.1.3 Mortalitat 

-La mortalitat indica el nombre de defuncions per lloc, interval de temps i causa.  

Podem apreciar, en el Gràfic 3, la mortalitat, és a dir, el nombre defuncions.  

durant l’any 2012. 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població (tant edat com sexe) 

- Tots els tipus de càncers, excepte el de pell no melanoma. 

- Xifres reals aproximades d’habitants morts 

- Xifres reals de les defuncions (en tan per cent) 

- Una taxa de cada 1000 habitants 

 

Mortalitat per càncer a l’any 2012 

 

Gràfic 3. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

Europa: 1756 

(21.4%) 

Oceania: 60 

(0.7%) Àsia: 4500 

(54.9%) Àfrica: 591 

(7.2%) 

Amèrica: del Sud:  603 

(7.4%) 

Amèrica del Nord: 692 

(8.4%) 
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Basant-nos en el Gràfic 3, s’observa fàcilment que el continent asiàtic és el que 

presenta més defuncions per càncer.   

Segons els experts, la causa d’aquest fet és la homogeneïtzació cultural i 

dietètica (menjar ràpid) que ha experimentat el continent.  

Si continuem analitzant, veurem que trobem el mateix ordre que els dos gràfics 

anteriors. 

Seguit d’Àsia,  Europa  té el percentatge  més alt de mortalitat (21.4%). 

Després s’aprecien Amèrica del Nord (8.4%), Amèrica del Sud (7.4%), Àfrica 

(7.2%), i en última posició, Oceania (0.7%). 

 

9.2 Càncer a Espanya: Incidència i mortalitat  

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població espanyola (tant edat com sexe) 

- Tots els tipus de càncers 

- Una taxa de cada 100.000 persones  
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Incidència i mortalitat per tipus de càncer durant l’any 2012  

 

Gràfic 4. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC)  
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En el gràfic anterior, podem determinar que el tipus de càncer amb l’índex més 

alt d’incidència i mortalitat no és coincident. Així, el tipus de càncer amb l’índex 

d’incidència més elevat és el càncer de mama, seguit del de pròstrata. 

Tanmateix, el càncer de pulmó és el que presenta més defuncions.  

A simple vista, podem determinar que l’índex de mortalitat del càncer de còlon 

està en segona posició, i a poca distància, el de mama. 

Si continuem analitzant, observem que el cancer de pròstrata i el càncer de 

mama tenen un índex molt elevat d’incidència, però baix de mortalitat, encara 

que aquests puguin afectar sols a una part de la població respectivament.  

El fet que en aquests dos últims tipus, l’índex d’incidència sigui molt més elevat 

que el de mortalitat, indica  l’eficàcia dels avenços mèdics i teconològics.  

A continuació, podem apreciar que els càncers de bufeta, coll uterí,  esòmac  i 

ovari són els que tenen l’índex d’incidència més elevats després de  tots els 

nombrats anteriorment.  

No obstant, els tipus de càncer que presenten més mortalitat després dels més 

importants són el de pàncrees, estòmac, bufeta, fetge, entre d’altres.  
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II: EL CÀNCER DE PULMÓ 

1. ELS PULMONS 

1.1 Anatomia 

Els pulmons són dos òrgans esponjosos i lleugers, els més grans de 

l'organisme, que es troben situats a la cavitat toràcica.                                            

El pulmó dret és més gran que l'esquerre, perquè aquí se situa el cor.                  

Estan separats per una zona anomenada mediastí, espai on es troben el cor, la 

tràquea, l'esòfag i vasos sanguinis.                                                                             

Els pulmons estan coberts per una membrana anomenada pleura. Durant la 

respiració, la pleura ajuda els pulmons per tal que es contreguin i 

s'expandeixin. 

Els pulmons estan formats per lòbuls: tres al pulmó dret i dos a l'esquerre. 

Aquests lòbuls, al seu torn, se subdivideixen en segments més petits (segment 

inferior, superior o mitjà). Paral·lelament, dins dels lòbuls pulmonars discorre un 

sistema tubular bronquial. És a dir, els bronquis principals esquerre i dret, es 

van subdividint, disminuint progressivament el seu diàmetre, en bronquis 

secundaris i terciaris, bronquíols i alvèols.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Representació gràfica d’un pulmó, amb les parts que el componen 
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1.2 Funció 

Els pulmons són els òrgans responsables de l'intercanvi de gasos, és a dir, 

realitzen la respiració.  Aquests   proporcionen l'oxigen necessari per viure a 

l'organisme i alhora es desfan del diòxid de carboni sobrant (producte de rebuig 

produït per les cèl·lules del cos) mitjançant l'expiració.  

Quan inspirem, l'oxigen que portem als pulmons, és cedit pels alvèols 

pulmonars a la sang i, al seu torn, la sang cedeix diòxid de carboni als pulmons, 

per tal de ser expulsat en l'expiració.  

 

Figura 21. Reproducció gràfica de la respiració pulmonar. 
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2. CONCEPTES GENERALS 

2.1 Definició 

Parlem de càncer de pulmó quan les cèl·lules tumorals amb capacitat d'envair 

els teixits sans del voltant i implantar-se en òrgans allunyats, estan ubicades al 

pulmó.  

 

Figura 22. Diferències entre un pulmó normal (esquerra) i un pulmó afectat de càncer (dreta) 

 

2.2 Classificació 

Segons l'aparença de les cèl·lules examinades a través del microscopi, els 

càncers de pulmó es poden dividir en dos tipus:  

-Carcinomes de cèl·lules petites o microcítics: com indica el seu nom, 

aquest càncer està format per cèl·lules petites.                                                                           

El 20% dels càncers de pulmó són d'aquest tipus. Es localitza preferentment a 

la zona central dels pulmons, comprimint vasos sanguinis o òrgans locals.              

És un tipus de càncer de pulmó normalment classificat com a terminal, ja que 

alguns estudis han mostrat que habitualment, aquest tipus de càncer de pulmó 

ja s'ha propagat en el moment en què es detecta, de manera que generalment  

no té cura. 
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Figura 23. Imatge microscòpica d’un teixit amb un carcinoma de cèl·lules petites 

 

-Carcinomes de cèl·lules no petites o no microcítics: representen el 80% 

restant dels càncers de pulmó. 

 

Figura 24. Imatge microscòpica d’un teixit amb un carcinoma de cèl·lules no petites 

 

 

Figura 25. Diferències entre el càncer de pulmó microcític i el càncer de pulmó no microcític. 
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Els carcinomes de cèl·lules no petites o no microcítics s'agrupen junts perquè el 

seu pronòstic i tractament són molt similars. Hi ha tres subtipus principals: el 

carcinoma escamós o epidermoide, l’adenocarcinoma, o el carcinoma de 

cèl·lules grans, les característiques dels quals són:  

 

DIFERÈNCIES GENERALS ENTRE ELS TRES TIPUS DE CÀRCINOMES NO 

MICROCÍTICS 

 Carcinoma escamós o 

epidermoide 

Adenocarcinoma5 Carcinoma de 

cèl·lules grans 

Freqüència (entre 

els carcinomes no 

microcítics) 

40%  30% (sobretot en 

dones i joves)  

10% 

Localització Part central dels 

pulmons, i sovint es 

necrosa al seu interior i 

s'assembla a un abscés  

Zones perifèriques 

dels pulmons (pleura 

i paret toràcica) 

Qualsevol zona dels 

pulmons 

Tipus de 

creixement 

Relativament lent Lent Ràpid 

Relació amb el 

tabac 

Directament relacionat 

amb el tabac 

És el menys 

relacionat amb el 

consum de tabac 

 

. 

 

4 

 

 

                                                           
5 en aquests tipus de càncer de pulmó no microcític, s’ha descobert que un subgrup de pacients tenen 
una alteració molecular determinada (mutació del EGFR) que permet que aquests pacients siguin 
tractats amb fàrmacs dirigits a dianes terapèutiques específiques. 

Taula1. Font: elaboració pròpia 
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2.3 Etapes 

2.3.1 Etapes del càncer del pulmó de cèl·lules petites 

En aquest tipus de càncer es parla d'etapa limitada, etapa extensa, i etapa 

recurrent: 

-Etapa limitada: el tumor es troba limitat al tòrax, el mediastí i els ganglis 

limfàtics supraclaviculars.   

-Etapa estesa: es propaga fora del tòrax. El càncer està disseminat perquè  

s'ha estès a l'altre pulmó, als ganglis limfàtics de l'altre pit, a òrgans distants, 

etc. 

(-Etapa recurrent: el càncer retorna després d'haver estat tractat. Es reintegra 

als pulmons o a una altra part del cos.) 

 

2.3.2 Etapes del càncer de pulmó de cèl·lules no petites 

Aquest tipus de càncer es diferencia en les següents etapes:  

-Etapa oculta: es troben cèl·lules canceroses a l'esput, però no es detecta cap 

tumor al pulmó. 

-Etapa 0: el càncer està localitzat en una sola àrea (únicament capes cel·lulars) 

i no presenta creixement a través del recobriment superior del pulmó. 

-Etapa I: el càncer es troba únicament en el pulmó i està envoltat per teixit 

normal. 

-Etapa II: el càncer s'ha disseminat als ganglis limfàtics,  propers al tumor. 

-Etapa III: el càncer es troba a la paret toràcica, però s’ha estès més enllà dels 

pulmons.   

-Etapa IV: el càncer s'ha estès a altres parts del cos, com al cervell, al fetge o 

als ossos. 

(-Recurrent: el càncer retorna després d'haver rebut tractament.) 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 

59 
 

3. ETIOLOGIA 

3.1 Origen 

Encara que sovint pensem que el càncer de pulmó s’origina només pel tabac o 

l’exposició a aquest, hem de tenir en compte que el desenvolupament de 

càncer de pulmó no només és causat per tabac.  

Per una banda, un estudi elaborat per un consorci internacional de científics 

afirma que aquest tipus de càncer també té un origen genètic, identificant, per 

primera vegada, una regió cromosòmica que augmenta fins un 30% la 

probabilitat que una persona pateixi càncer de pulmó.  

Per l’altra banda, aquest tipus de càncer, pot originar-se per qüestions 

relacionades amb l'alimentació i la insuficiència de certes vitamines, a més de 

la predisposició genètica i l'entorn (exposició a arsènic, asbest i carbó).  

 

3.2 Causes i factors de risc 

La causa més comuna de càncer de pulmó és el tabaquisme. En pacients 

fumadors, el desenvolupament d’aquest tipus de càncer es deu al tabac, 

mentre que en pacients no fumadors,  l'aparició d'aquest tipus de càncer sol ser 

deguda a alteracions genètiques i exposició a factors externs. 

La recerca científica mostra que algunes persones amb certs factors de risc 

tenen més probabilitat que altres de desenvolupar un càncer de pulmó.  

Hi ha factors de risc modificables —com el tabaquisme— i altres que no ho 

són, com ara l’edat i els aspectes hereditaris. 

 

En el cas del càncer de pulmó, aquests són els factors que es consideren de 

risc: 

 

a) Factors modificables: són aquells que  podem controlar.  
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-Tabac: la majoria dels càncers de pulmó es produeixen en persones 

fumadores. El fum de tabac, amb la seva elevada concentració de carcinògens, 

va a parar directament a l'aire i és inhalat tant pels fumadors com pels no 

fumadors.                                                                                                                      

Els fumadors tenen un risc de 10 a 20 vegades més gran de patir càncer de 

pulmó (segons el nombre de cigarrets fumats al dia) que els no fumadors. 

    ·Marihuana. Els cigarrets de marihuana contenen més quitrà que els de 

tabac, però igualment, el fum s'inhala profundament i es reté als pulmons per 

molt de temps.  

 

-Radó: és un gas radioactiu que es troba a les roques i al sòl de la terra, format 

per la descomposició natural del radi. Les persones que treballen en mines hi 

poden estar exposades.  

 

-Exposició a carcinògens: les persones que, a la seva activitat laboral, estan 

exposades a substàncies com amiant, asbestos, arsènic, crom, níquel i altres, 

tenen més risc de desenvolupar càncer de pulmó.  

 

-Inflamació recurrent. la tuberculosi i alguns tipus de pneumònia sovint deixen 

cicatrius en el pulmó. Aquestes cicatrius augmenten el risc que la persona 

desenvolupi el tipus de càncer de pulmó anomenat adenocarcinoma. 

 

-Excés o deficiència de vitamina A: les persones amb vitamina A insuficient  

tenen un major risc de patir càncer de pulmó. Tot i això, un excés de vitamina A 

també pot augmentar el risc de desenvolupar un càncer de pulmó. 

 

-Contaminació ambiental: en algunes ciutats, la contaminació de l'aire pot 

augmentar lleument el risc del càncer de pulmó.  
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 b) Factors no modificables: no es poden controlar. 

-Edat. el risc de desenvolupar càncer de pulmó augmenta amb l’edat. 

 

-Predisposició genètica. algunes persones hereten mutacions de l'ADN dels 

seus pares, la qual cosa augmenta en gran mesura el risc de desenvolupar 

càncer. 

 

-Història personal de càncer de pulmó. les persones que han tingut càncer 

de pulmó, tenen més risc de desenvolupar un segon tumor. 
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4. DETECCIÓ I SÍMPTOMES 

El càncer de pulmó en fase inicial no produeix símptomes. La gran majoria de 

les persones tenen símptomes quan se'ls diagnostica el càncer i, de vegades, 

la malaltia està bastant avançada. Només el 5-15% de les persones se'ls 

detecta un càncer de pulmó sense símptomes.                                                                    

Els signes i símptomes es poden agrupar en quatre apartats: 

Símptomes locals: inclouen la tos, la dificultat per respirar, el dolor toràcic, 

l’hemoptisi6, disfonia (alteració de la veu). 

 Símptomes generals: engloben la pèrdua de pes, l’astènia o cansament i 

l’anorèxia. Aquests es presenten generalment en fases avançades de la 

malaltia. 

 Símptomes derivats de les metàstasis: els principals són:  

 Afectació del fetge: produeix  icterícia  (coloració groguenca de la pell), 

dolor abdominal en l'abdomen i signes d'insuficiència hepàtica.  

És el símptoma més habitual causat per metàstasi.  

 Afectació del sistema nerviós central: genera alteracions en el 

comportament, mal de cap, paràlisi motora de les extremitats i, fins i tot, 

el coma. 

 Afectació dels ossos: el signe principal és el dolor ossi, típic de les 

lesions metastàtiques, que s'estableixen en l'os. 

 Síndrome de la vena cava superior: consisteix en l’afectació de les grans 

venes internes, provocant que la sang del cap no retorni al cor 

correctament.                                                                                                            

Es produeix degut a la compressió de la vena cava superior per invasió 

directa del tumor o dels ganglis que l'envolten. Aquesta síndrome 

s'identifica per inflor del coll, cap i extremitat superior dreta.  

5 

 

                                                           
6expulsió de sang mitjançant procedent de les vies respiratòries. 
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Signes paraneoplàsics: El més característics són els símptomes derivats 

de la secreció d'hormones per part de les cèl·lules tumorals.  

Són més abundants en els tumors presents en els carcinomes microcítics, els 

símptomes dels quals pertanyen a la síndrome de Cushing3.  

Els indicis més freqüents d’aquesta síndrome són l’augment de secreció de 

l'hormona ACTH-like, que produeix intolerància als hidrats de carboni, debilitat, 

depressió, confusió, psicosi , etc. També és habitual l'augment de secreció de 

l’hormona antidiürètica.   

Altres manifestacions relacionades amb el carcinoma de cèl·lules petites són la 

ginecomàstia (desenvolupament anormal de grans glàndules mamàries en els 

homes), debilitat muscular, alteracions en la sensibilitat, etc. 

 

 

5. DIAGNÒSTIC  

En general, solen utilitzar-se diferents proves per diagnosticar el càncer de 

pulmó i per determinar-ne el grau d’extensió a altres òrgans. Les més habituals 

són les següents: 
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6PRINCIPALS PROVES DIAGNÒSITQUES DE CÀNCER DE PULMÓ 

                                                           
7 producte de secreció patològica de l'aparell respiratori. 

 Anàlisi de sang i orina Radiografia del tòrax Citologia d’esput7 Broncoscòpia o   

Descripció Les secrecions o líquids 
corporals s’observen 
mitjançant el microscopi 
per detectar bacteris o 
altres microorganismes 
patògens. 

Consisteix en l'exposició 
del tòrax a una petita dosi 
de radiació ionitzant, per 
produir imatges de l'interior 
del cos. 

Consisteix en estudiar, al 
microscopi, les cèl·lules 
presents en una mostra 
d'esput. 

Consisteix a introduir una 

càmera amb unes pinces que 

prenen mostres del tumor. 

 

Objectiu Conèixer l'estat general 
del pacient i vigilar si 
presenta alteracions de la 
funció renal o hepàtica. 

Generar imatges del cor, 
els pulmons, els vasos 
sanguinis i els ossos de la 
columna i el tòrax, i 
identificar el possible 
tumor. 

Buscar si hi ha cèl·lules 
malignes en l’esput. 

Identificar el lloc on s’ha 

establert el tumor, les 

estructures que afecta, el 

tipus, etc.  

 

Quan Són les primeres proves 
que es realitzen. 

És una prova 
imprescindible en el 
diagnòstic del càncer de 
pulmó. 
És capaç de detectar 
petites taques i lesions fins 
a dos anys abans que 
apareguin símptomes. 

Es realitza quan hi ha 
sospita prèvia de càncer 
de pulmó. 

Es realitza un cop s’ha 
localitzat el tumor i si aquest 
es troba proper a un bronqui. 

Taula 2. Font: elaboració pròpia. 
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Figura 26. Representació gràfica de la  broncoscòpia  

 

 

 

                                        Figura 27. Radiografia del tòrax 
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6.TRACTAMENT 

6.1 Tractament del càncer de pulmó de cèl·lules petites 

S'empren tres classes de tractament, però a més, les proves clíniques estan 

experimentant amb l'efecte de noves teràpies per al tractament del càncer de 

pulmó de cèl·lules petites. 

-Cirurgia (l'extracció del càncer): s’utilitza sols quan el càncer està situat en un 

pulmó i ganglis limfàtics propers.                                                                                      

En aquest tipus de càncer de pulmó, la cirurgia sola no s’utilitza gaire, ja que,  

generalment, el càncer, no es troba localitzat en un pulmó.                                               

Hi ha diferents tipus d’extirpació del càncer de pulmó:  

·Resecció per falca, en la qual s'extreu només una part petita del pulmó.  

 

 Figura 28. Representació gràfica de cirurgia per resecció per falca. 

 

·Lobectomia, en la qual s'extreu una secció completa (lòbul) del pulmó.  
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Figura 29. Representació gràfica de cirurgia per lobectomia. 

 

·Pneumonectomia, en la qual s'extreu un pulmó sencer. 

 

Figura 30 Representació gràfica de cirurgia per pneumonectomia. 

 

-Radioteràpia: en aquest tipus de càncer de pulmó, la radioteràpia consisteix 

en una màquina fora del cos (radioteràpia de feix extern). 
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Pot utilitzar-se per eliminar les cèl·lules canceroses en els pulmons o en altres 

parts, on el càncer s'hagi disseminat. La radioteràpia pot emprar sola o amb 

cirurgia, quimioteràpia o ambdues. 

 

-Quimioteràpia: és el tractament més comú per a totes les etapes del càncer 

de pulmó de cèl·lules petites. La quimioteràpia consisteix en l'administració de 

fàrmacs que destrueixen les cèl·lules tumorals.   

 

6.2 Tractament del càncer de pulmó de cèl·lules no petites 

En aquest cas, també s’empra la cirurgia (molt utilitzada en aquest tipus de 

càncer pulmonar, ja que no s’ha propagat més enllà de ganglis limfàtics), la 

radioteràpia i la quimioteràpia. 

A diferencia del tipus de càncer pulmonar anterior, en aquest, s’utilitzen uns 

tractaments específics per tal d’alleujar els símptomes:  

-Teràpia fotodinàmica: és un tipus de teràpia amb làser. Utilitza una llum per 

activar un fàrmac al cos, el qual destrueix les cèl·lules canceroses. 

 

-Teràpia biològica: el seu objectiu és que el propi cos lluiti contra el càncer, 

utilitzant  materials naturals o de síntesi per impulsar les defenses naturals 

contra la malaltia. 
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7. PREVENCIÓ 

En general, el càncer és un tipus de malaltia el qual  la seva prevenció és gran. 

Aquest fet es deu a que molts dels seus factors de risc es poden controlar i 

modificar (alcohol, exercici físic, alimentació...).  

A més d’aquests factors propis del càncer, el càncer de pulmó presenta un 

seguit de formes específiques per tal d’evitar-lo o disminuir-ne el risc:  

-No fumar: és la mesura preventiva principal que s’ha de prendre per tal d’evitar 

patir càncer de pulmó. Les persones fumadores haurien de deixar de fumar o 

evitar el fum del tabac, en el cas dels no fumadors.  

Hi ha diversos mètodes per ajudar els fumadors a abandonar la forta addició, 

tant física com psicològica, al tabac. Entre aquests s'inclou l'assessorament, la 

terapèutica conductual, la restitució de la nicotina (xiclets, pegats, inhaladors) i 

certs medicaments.  

-Radó: l'Agència de Protecció Ambiental recomana que es realitzin proves per 

detectar gas radó, ja que quan s'enfoca i es corregeix aquest problema, el risc 

de desenvolupar càncer de pulmó és eliminat de forma permanent. 

-Evitar carcinògens a la feina: seguir les mesures i normes sobre salut i 

seguretat al lloc de treball pot evitar entrar en contacte amb substàncies 

(carcinògens), que poden causar càncer de pulmó.  

-Asbestos: com que són utilitzats de forma àmplia i es poden trobar en petites 

quantitats en una varietat de productes, en algun moment de la nostra vida, tots 

hi som exposats. Cal evitar-los, ja que així, disminuirem el risc de desenvolupar 

càncer de pulmó.  
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8. EPIDEMIOLOGIA 

8.1 Càncer de pulmó al món: Prevalença, incidència i mortalitat 

D’acord amb les dades de l’associació Espanyola contra el càncer (aecc), el 

càncer de pulmó és el més freqüent del món, ja que produeix  aproximadament 

1.400.000 casos nous a l'any, els quals 965.000 d’aquests es produeixen en 

homes (16.6%), i 387.000 en dones (7.6%).   

La relació entre sexes és de 2,5 homes per cada dona en el món, i 3,6 homes 

per cada dona a Europa, lloc on segons el diari espanyol El Mundo, la mortalitat 

per aquest càncer ha disminuït un 10% en homes en els últims anys, però ha 

augmentat un 7% en dones, xifra que ja s’apropa a la mortalitat per càncer de 

mama. De fet, als Estats Units, les morts de dones per un càncer al pulmó són 

superiors a les de mama.  

El tipus tumoral més freqüent entre els homes és el carcinoma escatós, mentre 

que en les dones és l'adenocarcinoma, fet que segons els experts, pot ser un 

reflex dels diferents mecanismes de carcinogènesi en els dos sexes.  

 

8.1.1 Prevalença 

En el Gràfic 5,  s’observen les proporcions de prevalença durant l’any 2012, és 

a dir, el nombre de persones que van patir un càncer de pulmó durant aquest 

període. 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Totes les població adulta espanyola    

- El càncer de pulmó 

- Xifres reals aproximades de morts  (en tan per cent) 

- Xifres reals de persones que van patir un càncer en tan per cent 

- Cada 1000 habitants 
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Proporcions de prevalença del càncer de pulmó a l’any 2012 

 

Gràfic 5. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC)  

 

En el Gràfic 5, es pot apreciar que el continent asiàtic és el que presenta el 

percentatge de prevalença més elevat de càncer (51,2%).  

En segona posició es troba Europa, amb un percentatge del 26.1%. En menys 

quantitat, trobem Amèrica del Nord (16.5%), Amèrica del Sud (4.3%) i Àfrica 

(1.3%).  

Finalment, observem que el percentatge menys elevat, un cop més, pertany al 

continent oceànic (0.7%).  

 

8.1.2 Incidència 

A continuació, podem observar la incidència de càncer durant l’any 2012, és a 

dir, el nombre de casos nous de càncer que van tenir lloc en aquesta franja de 

temps. 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

Europa: 184 

(26.1%) 

Oceania: 5 

(0.7%) 

Àsia: 361 

(51.2%) 

Àfrica: 9 

(1.3%) 

Amèrica: del Sud:  30 

(4.3%) 

Amèrica del Nord: 116 

(16.5%) 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
72 

 

- Tota la població espanyola (tant edat com sexe) 

- El càncer de pulmó 

- Xifres reals aproximades de morts 

- Xifres reals dels nous casos de la malaltia en tan per cent 

- Cada 1000 habitants 

 

Incidència del càncer de pulmó a l’any 2012 

 

Gràfic 6 Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

D’acord amb el Gràfic 6, les majors incidències s'observen a Àsia (57.3%), 

seguit per Europa (22.5%) i Amèrica del Nord (13.2%).  

Com hem vist anteriorment, en menor quantitat trobem Amèrica del Sud (4.7%), 

Àfrica (1.6%) i Oceania (0.8%).  

 

 

 

 

Europa: 410 

(22.5%) 

Oceania: 14 

(0.8%) 

Àfrica: 30 

(1.6%) 

Amèrica: del Sud:  85 

(4.7%) 

Amèrica del Nord: 240 

(13.2%) 

Àsia: 1046 

(57.3%) 
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8.1.3 Mortalitat 

El nombre de defuncions que van tenir lloc a Espanya l’any 2012 es veuen 

reflectides en el Gràfic 7.  

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població espanyola (tant edat com sexe) 

- El càncer de pulmó 

- Xifres reals aproximades de morts (en tan per cent) 

- Xifres reals de les defuncions en tan per cent 

- Una taxa de cada 1000 habitants 

 

 Mortalitat per càncer de pulmó a l’any 2012  

Gràfic 7. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

Analitzant el gràfic anterior, veiem que el percentatge de mortalitat per càncer 

d’Àsia (58.8%) és més del doble del que prossegueix, Europa (22.3%)   

Un cop més, Àsia presenta el percentatge més alt de mortalitat. Aquesta 

vegada, per càncer de pulmó. 

 

Europa: 354 

(22.3%) 

Oceania: 11 

(0.7%) 

Àfrica: 27 

(1.7%) 

Amèrica: del Sud:  75 

(4.7%) 

Amèrica del Nord: 188 

(11.8%) 

Àsia: 936 

(58.8%) 
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De fet, estudis realitzats per Pequín sobre els hàbits del tabac revelen que el 

nombre de fumadors a la Xina ara és de 350 milions de persones - el més alt 

del món. Per tant, és normal que Àsia presenti un índex tant alt de mortalitat.  

Finalment, podem apreciar el percentatge d’Amèrica del Sud, amb un 4.7%,  de 

mortalitat, seguit d’Àfrica (1.6%) i Oceania (0.8%).  

 

8.2 CÀNCER DE PULMÓ A ESPANYA 

Basant-nos en les dades de l’Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de 

Pulmó (AEACaP), a Espanya, cada any es diagnostiquen més de 20.000 nous 

casos de càncer de pulmó, el que representa el 18,4% dels tumors entre els 

homes (18.000 casos) i el 3,2% en dones (2000 casos).                                                        

El doctor Bertomeu Massuti, president del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó 

(GEPC), estima que al nostre país, més de 380.000 persones han mort per 

càncer de pulmó en els últims 20 anys. La seva mortalitat és la més elevada de 

tots els càncers, ja que dels nous casos, només el 30% és operable. El 70% 

restant no ho és, pel fet que hi ha metàstasi i el grau de curació és nul.         

Comparant la incidència a Espanya amb la resta del món, podem considerar 

que és alta pel sexe masculí, ja que només és superada pels països d'Europa 

de l'Est i Amèrica del Nord.                                                                                           

Diversos  estudis afirmen que, la incidència en el sexe femení  és de les més 

baixes del món, tot i que des la meitat dels anys 90, és de les que més 

ràpidament està augmentant, ja que poc a poc, les dones s’han incorporat a 

l’hàbit de fumar. No només a Europa, sinó al món (a un ritme del 2,4% anual).  

Actualment, la relació entre sexes de càncer de pulmó és de 9 homes per cada 

dona a Espanya. 

Tanmateix, en els homes, la tendència pel tabac tendeix a estabilitzar-se a 

partir de mitjans dels anys 90, i fins i tot, descendeix des de l'any 2000.  
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8.2.1 Mortalitat 

8.2.1.1 Mortalitat (homes) 

El nombre de defuncions en la secció masculina que van tenir lloc a Espanya a 

l’any 2012 es poden apreciar en el Gràfic 8.  

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població masculina espanyola (Total: 63.569)  

- El càncer de pulmó 

- Xifres reals aproximades d’homes morts 

- Xifres reals de defuncions (en tan per cent) 

- Una taxa de cada 1000 habitants 

 

Mortalitat per tipus de tumor a l’any 2012 

 

Gràfic 8. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

Altres: 15072 

(23.7%) 

Ronyo: 1531 

(2.4%) 

Leucèmia: 1834 

(2.9%) 

Pulmó: 17430 

(27.4%) 

Còlon: 8472 

(13.7%) 

Pròstata: 5481 

(8.6%) 

Pàncrees: 3003 

(4.7%) 

Fetge: 3049 

(4.8%) 

Estómac: 3335 

(5.2%) 

Bufeta: 4102 

(6.5%) 
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Basant-nos en el gràfic, veiem que el tipus de càncer que causa més mortalitat 

en la població masculina espanyola és el càncer de pulmó (27.4%).  

Seguidament, podem apreciar que en el gràfic, hi ha una secció anomenada 

‘’altre’’ (23.7%), que engloba a tots els tipus de càncer no presents en el gràfic, 

ja que degut a l’ampli ventall de possibilitats de tipus de càncer, seria gairebé 

impossible nomenar-los tots per si sols.    

A continuació, el tipus de càncer que trobem amb l’índex més alt de mortalitat 

és el de còlon (13.7%).  

En menys quantitat, podem observar càncers tan importants: el de pròstata 

(8.6%), bufeta (6.5%), estómac (5.2%) i/o fetge (4.8%).   

 

8.2.1.2 Mortalitat (dones) 

El nombre de defuncions en la població femenina que van tenir lloc a Espanya 

l’any 2012 es poden observar en el següent gràfic.   

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

- Tota la població femenina espanyola  (totes les edats) 

- El càncer de pulmó 

- Xifres reals aproximades de dones mortes 

- Xifres reals de defuncions (en tan per cent) 

- Cada 1000 habitants 
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Mortalitat per tipus de tumor a l’any 2012 

Gràfic 9. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

En el Gràfic 9, podem observar que no hi ha cap càncer concret amb el 

percentatge de mortalitat més elevat.  Anteriorment, hem esmentat que, en 

aquests gràfics, hi ha una secció anomenada ‘’altre’’, que inclou tots els tipus 

de càncer que no estan específicament nomenats en el gràfic. 

Bé, en el gràfic de mortalitat de la població femenina espanyola, aquesta secció 

té un percentatge del 32.5%, que com hem dit, és el més alt. 

Seguidament, veiem que el càncer de mama(15.5%) és el que està en la 

segona posició, fet que fa destacar els avenços mèdics i tecnològics.  

A molta poca distància, apreciem el càncer de còlon (15.2%). Aquest és un 

càncer important en els dos sexes. 

En menys quantitat observem el càncer de  pulmó (9.4%), que té un 

percentatge molt més baix que els homes (27.4%).  

A continuació trobem el de pàncrees (6.9%) i el d’estómac (5.2%).  

Altres: 12737 

(32.5%) 

Úter: 1211 

(3.1%) 

Leucèmia: 1378 

(3.5%) 

Fetge: 1487 

(3.8%) 

Ovari: 1878 

(4.8%) 

Estomac: 2054 

(5.2%) 

Pàncrees: 2717 

(6.9%) 

Pulmó:  3688 

(9.4%) 

Còlon: 5958 

(15.2%) 

Mama: 6075 

(15.5%) 
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8.2.2 Prediccions per l’any 2030 

Segons les dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), les 

previsions de futur a Espanya no són gaire favorables, ja que es pronostica un 

augment de mortalitat del 45% en el tram de 2007-2030, passant de 7,9 milions 

de morts a 11,5 milions.  

Comparació de mortalitat per càncer de pulmó entre l’any 2012 i 2030  

Any Nombre aproximat de morts per càncer 
de pulmó (totes les edats) 

Homes Dones Ambdós 

sexes 

2012 Total 17430 3688 21118 

            Edats < 65 5627 1672 7299 

 

           Edats>= 65 11803 2016 13819 

2030 Total 25012 4831 29843 

            Edats < 65 7850 2015 9865 

            Edats>= 65 17162 2816 19978 

 

Canvi demogràfic 7582 1143 8725 

             Edats< 65 2223 343 2566 

             Edats >= 65 5359 800 6159 

Taula 3. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC)8 

7 

El nombre de morts per càncer de pulmó que es preveuen a Espanya al 2030 

es poden veure reflectides en el següent gràfic.  

 

Les dades representades en el gràfic fan referència a: 

 

                                                           
8 les projeccions de població es van extreure de les Nacions Unides, World Population Prospects, a la 
revisió del 2012. Els nombres es calculen utilitzant les taxes específiques per edat i les corresponents 
poblacions de 10 grups d'edat. 
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- Totes les edats  (els sexes es troben separats) 

- Xifres aproximades de persones mortes a l’any 2030 

- Una taxa de cada 100.000 habitants 

 

Mortalitat prevista per càncer de pulmó a l’any 2030 a Espanya 

 

Gràfic 10. Font: GLOBOCAN 2012 (IARC) 

 

Anàlisi de la taula i el Gràfic 10 

Les dades de mortalitat per càncer a Espanya al 2012 en els homes eren de 

17430; en les dones, al mateix any, de 3688. La predicció de mortalitat per l’any 

2030 en els homes és de 25012, i en les dones, de 4831. 

Com podem veure a la taula anterior, els homes presenten un canvi demogràfic 

més elevat que el de les dones:  

-Així, mentre en els homes, és de 7582, en les dones, de 1143.  

El creixement de mortalitat es produeix majoritàriament en la població que 

inclou la franja de 65 anys i els anys posteriors.                                                      

E l creixement de la població i el seu envelliment explicarien fonamentalment 

aquest increment.  

Mortalitat al 2012 Efecte demogràfic 

 

Homes 

Dones 
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BLOC II:  

PART 

EXPERIMENTAL 
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1. PREGUNTES I/O HIPÒTESIS INICIALS 
1.1 PREGUNTES 

Tot i que algunes preguntes se’m van ocórrer abans de començar a realitzar el 

treball, moltes altres em van sorgir a mida que anava redactant la part teòrica. 

Les preguntes són les següents:  

-En els últims 20 anys, els casos de càncer han disminuït o augmentat? 

-En els últims 20 anys, les morts per càncer han disminuït o augmentat? 

-Per què els homes presenten un índex més elevat de morts per càncer? 

-Quins tipus de càncers són els que presenten més incidència? I més 

mortalitat? 

-A Catalunya, el nombre de persones fumadores ha augmentat o disminuït?  

-Actualment, qui fumen més: els homes o les dones?  

-Per què el casos de càncer de pulmó segueixen augmentant? 

-Quina relació té el càncer de pulmó amb el consum de tabac?  

-En les dues últimes dècades: quina evolució de mortalitat per càncer de pulmó 

han tingut els homes? I les dones? 

-Hi ha més persones fumadores en els països desenvolupats o en els en 

desenvolupament? 

-Qui presenta incidència i mortalitat per càncer de pulmó: els països 

desenvolupats o els que estan en desenvolupament? Per què? 
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1.2 HIPÒTESIS 

Les següents hipòtesis les vaig elaborar després de fer diverses trobades amb 

el meu tutor de treball i el meu cosí, cursant de sisè any de medicina. Aquestes 

hipòtesis són: 

 

1.-  ‘’En les darreres dues dècades, la incidència de càncer ha augmentat a 

Catalunya, degut principalment a l’envelliment de la població.  No obstant això, 

la mortalitat per càncer ha tendit a disminuir principalment pels diversos 

avenços mèdics de la darrera dècada.’’ 

2.-‘’Els homes presenten un índex de mortalitat per càncer superior al de les 

dones, ja que encara que notin molèsties, sovint renuncien a buscar ajuda 

mèdica immediatament.’’ 

3.-‘’El consum de tabac a Catalunya ha augmentat en les dues darreres 

dècades, encara que lleument, degut principalment a la incorporació 

progressiva al consum de les dones.’’    

4.- ‘’A Catalunya, a mesura que ha anat avançant el segle XXI, la mortalitat per 

càncer de pulmó ha anat augmentant degut fonamentalment a la incorporació 

de les dones al consum de tabac.  

5. -‘’A Catalunya, després d'un període de 10 i/o 20 anys, els homes continuen 

consumint més tabac que les dones’’. 

6.-‘’Els països desenvolupats presenten més incidència de càncer de pulmó 

que els països en desenvolupament, ja que el seu nombre de fumadors és més 

elevat. Com a conseqüència, també hi ha més mortalitat per càncer de pulmó 

en els països desenvolupats.’’ 
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2. OBJECTIUS DE RECERCA 

 

Els objectius principals plantejats en aquest treball de recerca i, que a 

continuació s’especifiquen, són:  

*Objectius teòrics  

1- Aprofundir sobre el càncer (aclarir i aprendre nous termes, ampliar els 

coneixements sobre la malaltia, etc...)  

2- Esbrinar que és realment el càncer de pulmó, i quines en són les 

característiques més importants 

3- Analitzar  la prevalença, incidència i mortalitat  del càncer/càncer de pulmó a 

nivell mundial i a nivell estatal.   

4- Investigar les prediccions del càncer a Espanya.  

5- Realitzar diferents tipus de gràfiques que em permetin descartar o corroborar 

les hipòtesis i/o contestar a les preguntes inicials.   

6- Comparar la incidència i la mortalitat per càncer de pulmó entre un país en 

desenvolupament, com el Marroc, i Espanya (país desenvolupat).  

7- Comprovar la relació entre el consum de tabac i la incidència/ mortalitat per 

càncer de pulmó a Catalunya  

 

  *Objectius pràctics  

8- A partir de la disposició de sistemes d'informació comuns, buscar i 

seleccionar la informació adequada, entendre quin és el missatge principal, i a 

partir de tot aquest procediment, redactar un text propi amb lògica i coherència 

9- Saber calcular el total de la incidència de tota la població. 

10- Analitzar les dades obtingudes i homogeneïtzar-les 
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11- Seleccionar i extreure les dades convenients per tal de realitzar un bon 

gràfic. 

12- Aprendre a utilitzar un programa d’ordinador (Microsoft Excel) a partir de la 

disposició de les dades obtingudes i realitzar els gràfics apropiats  

   

*Objectius ètics i socials 

13- Prendre consciència sobre el càncer (conèixer els tipus de prevencions, 

diagnòstics, etc) 

14- Conèixer les diferents associacions  dedicades al càncer a Espanya i 

Catalunya 

15-Fer entendre a algunes persones la importància de cuidar el cos i també, a 

les que ja n’estan conscienciades, facilitar-los més informació sobre aquesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
85 

 

3. TÈCNIQUES I MÈTODES 

El meu treball és un estudi d’investigació, on l’objectiu primordial és extreure 

unes conclusions determinades, les quals et permetran respondre a una 

pregunta o hipòtesi, i així augmentar el coneixement i la informació sobre una 

cosa desconeguda per a tu, la qual desitges saber més a fons. 

Bàsicament, la metodologia  va consistir en cercar específicament  les dades 

que necessitava. Les dades que he utilitzat són extretes de diverses pàgines 

web. 

L’obtenció d’aquestes dades va ser diferent entre elles. Per una banda, n’hi va 

haver unes quantes que les vaig obtenir personalment, mentre que unes altres 

les vaig aconseguir després d’enviar correus electrònics a diverses 

associacions del càncer.   

Un cop vaig aconseguir totes els dades necessàries, el següent pas va ser 

exportar-les i crear bases de dades per tal de introduir-les posteriorment en un 

programa d’ordinador anomenat Microsoft Office Excel 2007, que em permetria 

realitzar els gràfics.  

Finalment, un cop les dades van ser introduïdes en el programa, vaig començar 

a crear els gràfics amb característiques personalitzades per a cada un (tipus de 

gràfics, etc),  ja que no serà el mateix un gràfic evolutiu, o un gràfic comparatiu. 

No obstant això, també sabia que era important no perdre la coherència i la 

constància al llarg que els anava dissenyant tots.                                                                                                    

Sempre vaig intentar que els gràfics transmetessin el missatge corresponent de 

la manera més ràpida.  

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B2tesi
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3.1 BASES DE DADES I GRÀFICS 

Un cop vaig disposar de totes les dades, les vaig exportar en un arxiu, i 

després vaig introduir les dades en el programa d’ordinador Microsoft Office 

Excel 2007. Aquí, primer de tot vaig crear bases de dades, per tal de facilitar la 

realització de gràfics.  

Després de tenir totes les dades en les bases, vaig començar a classificar-les 

els grups corresponents i específics. 

Finalment, vaig realitzar els gràfics, tots amb el seu disseny i intentant fer-los al 

màxim de visuals i entenedors. 

Cal destacar que en el Gràfic 1 (Índex d'incidència de càncer per cada 100.000 

habitants -homes, dones i total- de Catalunya) va ser necessari  calcular l’índex 

d’incidència total de tota la població, ja que només estava calculat l’ índex 

d’incidència d’homes i de dones.  

Per a aquest motiu, vaig haver de buscar la població total i la població total 

d’homes i de dones que hi havia als anys que necessitava. Vaig seguir el 

següent procediment utilitzant els càlculs corresponents:   

1.Primer vaig calcular el nombre casos d’homes i de dones. Vaig partir de la 

fórmula següent: 

𝐼𝑖 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 =
𝑁º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 · 100.000 

𝑁º 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠
        𝐼𝑖 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠 =

𝑁º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠 · 100.000 

𝑁º 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

2.Després vaig aïllar la variable del número de casos d’homes i de dones. 

𝑁º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 =
𝐼𝑖 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 · 𝑁º 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠

100.000
              𝑁º 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠 =

𝐼𝑖 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠 · 𝑁º 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠 

100.000
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3. Un cop vaig tenir calculat el nombre casos d’homes i de dones, vaig calcular 

l’índex d’incidència total. 

  

𝐼𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝑁º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 + 𝑁º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠) · 100.0000

𝑁º 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠 + 𝑁º 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠
         

 

3.2 REALITZACIÓ DE GRÀFICS 

El procediment que vaig seguir per realitzar cada un dels gràfic es pot 

comprovar a continuació, amb l’exemple del segon que vaig crear:   

 

1.Exportar les dades del seu lloc inicial a un arxiu de l’ordinador.  
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2.Buscar l’arxiu amb les dades exportades. 

 

3.Introduir les dades exportades en una base de dades del programa 

d’ordinador Microsoft Excel 2007. 
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4.Crear la plantilla del gràfic i seleccionar les dades del futur gràfic.  

 

 

5.Seleccionar el tipus de gràfic, adient pel contingut i el tipus de dades. 
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6. Dissenyar i retocar el gràfic. 
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4. ANÀLISI DE TAULES I GRÀFICS. 

CONCLUSIONS 

4.1 REALITZACIÓ DE L’ANÀLISI DE GRÀFICS 

Les dades de les bases de dades anteriors em van permetre realitzar un 

tractament gràfic, per tal de facilitar l’extracció de conclusions.  

Després de visualitzar i interpretar els gràfics, vaig començar a comentar-los 

mentre a la vegada, anava revisant les hipòtesis i preguntes inicials 

corresponents.  

En aquest treball, la majoria de gràfics d’un mateix grup estan diferenciats en 

per sexe, edat, país, etc. Per aquest motiu,  en els comentaris i discussions 

dels gràfics s’hi aprecien moltes comparacions.  

Finalment, vaig aconseguir extreure les conclusions més importants de cada 

gràfic.  L’últim pas va ser corroborar o descartar les hipòtesis i contestar a les 

preguntes inicials corresponents.   

 

 4.2 COMENTARI I DISCUSSIÓ DE TAULES I GRÀFICS 

A continuació,  hi ha totes les taules i els gràfics analitzats. Seguidament, 

també hi ha unes conclusions específiques per a cada gràfic,  les quals ens 

permetran comprovar, en l’apartat de les conclusions generals del treball, si les 

hipòtesis es confirmen o es descarten:  
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4.2.1 Estudi del 

càncer a Catalunya 
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TAULA 1- Índex d'incidència de càncer per cada 

100.000 habitants de Catalunya 

Any  Homes Dones Total 

1993 273,1 196,9 234,2 

2000 336,7 215,9 274,9 

2007 336,8 200,5 268,1 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de 

Catalunya (gencat.cat): Incidència del càncer a Catalunya. Tendències  

de la incidència del càncer (període 1993-2007): Taula 5 i 6 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 1 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 1 

 Si comparem els índexs d’incidència de càncer entre els homes i les dones 

en els tres anys analitzats a Catalunya, veurem que tant a l’any 1993, 2000 i 

2007,  l’índex d’incidència de càncer és major en la població masculina que 

en la femenina.   

 

 Si comparem l’índex d’incidència de càncer total, en homes i dones entre el 

primer any analitzat (1993), i l’últim (2007) observem que: 

-L’índex d’incidència total de càncer va augmentar: mentre que a l’any 1993, es 

van diagnosticar 234,2 casos nous de càncer per cada 100.000 catalans, a 

l’any 2007, se’n van diagnosticar 268,1.  

-En els homes, l’augment de l’índex d’incidència de càncer de l’any 1993 al 

2007 és considerable: al primer any, es van diagnosticar 273,1 casos nous de 

càncer per cada 100.000 homes catalans. A l’any 2007, 336,8. 

-En les dones, també es va produir un augment en l’índex d’incidència de 

càncer entre els anys 1993 i 2007. No obstant això, la diferència és gairebé 

inapreciable. A l’any 1993, es van diagnosticar 196,9 casos nous de càncer per 

100.000 dones catalanes, mentre que 200,5 al segon any.  

 

 Si ens centrem en l’evolució de l’índex d’incidència de càncer total, en 

homes i dones de l’any  1993 al 2000, observarem que:  

-L’índex d’incidència total de càncer va augmentar: mentre que a l’any 1993, es 

van diagnosticar 234,2 casos nous de càncer per cada 100.000 catalans, a 

l’any 2000, se’n van diagnosticar 274,9.  

-En els homes, l’índex d’incidència de càncer va incrementar considerablement. 

Mentre que a l’any 1993, es van diagnosticar 273,1 casos nous de càncer per 

cada 100.000 homes catalans,  a l’any 2000, se’n van arribar a diagnosticar 

336,7.  
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-En les dones, aquest augment no va ser tan apreciable. A l’any 1993, es van 

diagnosticar 196,9 casos nous de càncer per cada 100.000 dones catalanes, 

mentre que a l’any 2000, se’n van detectar 215,9.  

 

 Si analitzem l’evolució de l’índex d’incidència de càncer total, en homes i 

dones de l’any 2000 a l’any 2007, apreciarem el següent:  

-L’índex d’incidència total de càncer va disminuir. A l’any 1993, es van 

diagnosticar 274,9 casos nous de càncer per cada 100.000 catalans, mentre 

que al 2000, se’n van diagnosticar 268,1. 

-En els homes, l’índex d’incidència de càncer es va mantenir gairebé estable 

durant els anys 2000 i 2007, amb unes xifres de 336,7 i de 336,8 

respectivament.   

-En les dones, l’índex d’incidència va disminuir lleument: al 2000, es van 

diagnosticar 215,9 casos nous de càncer per cada 100.000 dones catalanes, 

mentre que  200,5 a l’any 2007.  

 

Conclusions del  Gràfic 1 

 L’augment de l’índex d’incidència total de càncer de l’any 1993 a l’any 2000 

sembla indicar que està lligat a factors relacionats amb l'estil de vida dels 

països desenvolupats, com la introducció de menjar ràpid, l’alcohol, 

l'obesitat, el sedentarisme...                                                                                                  

Segons el Gràfic 11, inclòs en aquest treball, hi va haver un augment del 

percentatge de fumadors a Catalunya de l’any 1993 a l’any 2000. Aquest 

factor possiblement hi va influir.  
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 El fet que l’índex d’incidència de càncer en els homes quedés gairebé 

estabilitzat de l’any 2000 a l’any 2007, és a dir, que no disminuís ni 

incrementés,  sembla mostrar que no van prendre les mesures suficients 

(millorar l’estil de vida ) per tal d’aconseguir disminuir l’índex d’incidència de 

càncer.                                                                                                                  

Per contra, la disminució de l’índex d’incidència de càncer en les dones 

sembla indicar que van millorar un dels factors que influeix en la incidència 

del càncer, com els hàbits d’estil de vida. 

 

 L’augment de l’índex d’incidència de càncer a Catalunya de l’any 1993 a 

l’any 2007 sembla ser principalment causat per l’envelliment de la població 

catalana.                                                                                                                           

Com hem dit en diverses ocasions, l’envelliment és un factor fonamental en 

el desenvolupament del càncer (la majoria de càncers es produeixen en 

persones de més de 65 anys).  
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TAULA 2- Població de tercera edat a Catalunya 

de l’any 1990 a l’any 2012  

Any Població 

de 65-69 

anys 

Població de 

70-74 anys 

Població de 

75-79 anys 

Població de 

80-84 anys 

Població de 

85 i més anys 

1990 288494 212307 166299 109420 71517 

1991 295687 220177 167754 113071 75394 

1992 300988 229977 169013 116383 79007 

1993 304835 240769 170826 119374 82910 

1994 307890 250880 174167 121978 

1995 310966 259447 179495 124148 91089 

1996 314594 266417 186528 125939 95226 

1997 318210 271779 195095 127460 99372 

1998 321023 275954 204491 129240 103628 

1999 323057 279551 213449 132101 107721 

2000 323967 283026 221201 136410 111579 

2001 321801 286753 227528 142007 115270 

2002 316268 291184 232970 149289 118612 

2003 310450 295748 238070 157747 122111 

2004 304658 299708 242910 165952 126674 

2005 297633 302634 247787 173314 132254 

2006 293741 302669 252938 179745 138645 

2007 298859 298708 258009 184991 145500 

2008 307735 292487 261962 189296 152739 

2009 317429 285193 264853 193178 161227 

2010 331897 277866 267361 197405 169035 

2011 347387 273824 267539 202295 176832 

2012 360096 278304 264288 207739 185368 

. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  del  Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat. Institut  d'Informació. Institut Estadístic del SNS. Indicadors Clau 

del Sistema Nacional de Salut: INCLASNS - base de dades 

86919 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 2 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 2 

 Partint del gràfic anterior, es comprova que a Catalunya, hi ha hagut un 

increment de població de la tercera edat (es considera que comença als 65 

anys) en les dues darreres dècades.  

 

 Cal destacar que les franges d’edat 65-69 anys i 70-74 anys són les dues 

que no van presentar un creixement progressiu de l’any 1990 a l’any 2012: 

-En la franja d’edat de 65-69 anys, s’observa que a partir de l’any 2001 

aproximadament, el nombre d’habitants d’aquesta edat va començar a 

disminuir (després de l’augment progressiu des de l’any 1990). Aquest 

decreixement va durar fins a l’any 2006, any en que el nombre d’habitants de 

65-69 anys va tendir a augmentar.   

-En la franja d’edat de 70-74 anys, el decreixement del nombre d’habitants va 

iniciar-se a l’any 2006 aproximadament, després de dos anys d’estabilitat. A 

l’any 2011, la població d’aquesta franja va tendir a augmentar.   

 

 La franja d’edat que ha experimentat més canvi en el nombre d’habitants al 

llarg de les dues últimes dècades és la que inclou els 85 i més anys. A l’any 

1990, 71.517 habitants eren d’aquesta edat, mentre que a l’any 2012, 

185.368.  
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Conclusions del  Gràfic 2 

 L’augment del nombre d’habitants de la tercera edat de l’any 1990 a l’any 

2012 ha estat possible gràcies a tota la sèrie d’avenços tècnics i tecnològics 

en la medicina, a l'ampliació dels sistemes de salut i la disponibilitat de més 

recursos.       

Els resultats d’aquest gràfic han estat satisfactoris, ja que em permeten 

demostrar la conclusió que he fet en el Gràfic 1, que considerava que 

l’augment de la incidència del càncer a Catalunya de l’any 1993 al 2007 era 

degut, principalment, a l’envelliment de la població de Catalunya.  
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TAULA 3-  Índex de mortalitat per càncer per 

100.000 habitants de Catalunya 

Any Total Homes Dones 

1990 185,02 267,72 123,87 

1991 185,88 267,54 125,48 

1992 187,66 271,05 124,86 

1993 186,08 268,61 124,11 

1994 182,64 261,74 123,3 

1995 183,75 266,14 122 

1996 170,99 250,96 110,64 

1997 176,96 257,52 116,58 

1998 178,52 261,2 115,84 

1999 178,16 261,93 113,89 

2000 169,78 248,96 108,98 

2001 174,23 255,79 111,73 

2002 168,05 243,33 110,61 

2003 166,88 244,48 107,21 

2004 165,08 241,84 105,92 

2005 160,07 235,2 101,69 

2006 157,78 230,42 101,11 

2007 155,7 226,66 100,27 

2008 152,2 215,89 102,56 

2009 150,2 215,5 99,2 

2010 152,66 217,26 102,71 

2011 149,77 212,98 100,5 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  del  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

Institut  d'Informació. Institut Estadístic del SNS. Indicadors Clau del Sistema Nacional de Salut: 

INCLASNS - base de dades. 
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GRÀFIC 3- Índex de mortalitat per càncer 
per 100.000 habitants de Catalunya

Homes Dones Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 3 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 3 

-Total-  

 Si mirem l’índex de mortalitat total per càncer a Catalunya en les dues 

últimes dècades, veiem que ha disminuït. Així, a l’any 1990, es van produir 

185,2 defuncions per càncer per cada 100.000 catalans,  mentre que a l’any 

2011, 149,77.   

 L’any on l’índex de mortalitat total per càncer va ser més elevat fou l’any 

1992, amb 187,66 defuncions per càncer per cada 100.000 catalans.  L’any 

amb l’índex de mortalitat més baix va ser l’any 2011, amb un índex de 

149,77.    

 El recorregut del gràfic de l’índex de mortalitat total per càncer va tenir dos 

anys que destaquen perquè aquest va disminuir sobtadament: són els anys 

1996 i 2000.  

 El decreixement de l’índex de mortalitat total per càncer va ser més 

progressiu a la dècada dels 2000.  

 

-Homes- 

 Si continuem observant el gràfic anterior, veurem que els homes, a 

Catalunya, durant tots els anys, presenten un índex de mortalitat molt 

superior al de les dones.  

 Si comparem l’índex de mortalitat per càncer en els homes de l’any 1990 a 

l’any 2011, veurem que va disminuir considerablement en aquest període: a 

l’any 1990,  es van produir 267,7 defuncions per càncer per cada 100.000 

homes, mentre que a l’any 2011,  212,9.  

 L’any on l’índex de mortalitat total per càncer va ser més elevat fou a l’any 

1995, any en que es van produir 266,14 defuncions per càncer per cada 

100.000 homes catalans. L’any amb l’índex de mortalitat més baix va ser 

l’any 2011, amb un índex de 212,98.   
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-Dones- 

 Si ens centrem en la població femenina, a simple vista observem que a 

diferència dels homes, l’evolució de l’índex de mortalitat per càncer va ser 

molt més estable.   

 L’índex de mortalitat per càncer en les dones va disminuir, tot i que 

lleument. A l’any 1990, es van produir 123,8 defuncions per càncer per cada 

100.000 dones catalanes, mentre que  a l’any 2011, 100,5.  

 L’any on l’índex de mortalitat per càncer en les dones va ser més elevat fou 

l’any 1991, any en que es van produir 125,48 defuncions per càncer per 

cada 100.000 dones catalanes. L’any amb l’índex de mortalitat més baix va 

ser l’any 2010, amb un índex de 99,2.   

 Cal destacar l’any 1996, ja que hi va haver una disminució de mortalitat per 

càncer considerable i sobtada.   

 

-Comparació entre els dos sexes- 

Si comparem l’evolució de l’índex de mortalitat per càncer als anys 1990-2011 

entre els dos sexes, veurem que:  

 En els homes, l’evolució de l’índex de mortalitat per càncer mostra una 

decreixença bastant apreciable. Hi ha una diferència àmplia entre l’índex de 

mortalitat per càncer del 1990 i 2011.                                                                                                                            

A diferència de les dones, l’evolució de l’índex de mortalitat per càncer dels 

homes va ser molt poc estable (hi van haver molts anys on la mortalitat va 

disminuir sobtadament).                                                                                                                                    

El decreixement de la mortalitat per càncer en la població masculina va ser 

més ràpid que el de les dones.  

 

 En les dones, l’evolució de l’índex de mortalitat per càncer va ser molt més 

estable que la dels homes.  La diferència de l’índex de mortalitat per càncer 

entre els l’any 1990 i 2011 és poc àmplia.                                                                           
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El decreixement de la mortalitat per càncer en les dones en el període 1990-

2011 es va produir més lentament que els homes.   

 

Conclusions del Gràfic 3 

 Els resultats del gràfic anterior han estat els esperats. Al viure en un país 

desenvolupat, disposem d’una medicina suficientment avançada per tal que 

la mortalitat per càncer no superi la seva incidència. 

 

 La disminució de la mortalitat per càncer, tant en els homes com les dones, 

de l’any 1990 a l’any 2011, principalment sembla ser degut a: 

-Una major informació a la població de risc  i al diagnòstic precoç.  

-La millora del tractament del càncer de les dues darreres dècades, la qual va 

influir en la supervivència del càncer:   a la dècada dels 90,  el tractament del 

càncer es basava gairebé sols amb la quimioteràpia, ja que encara no s’havien 

inventat les noves teràpies terapèutiques.                                                                            

A mida que anava avançant la dècada del 2000, els pacients amb càncer 

rebien un tractament més personalitzat (noves dianes terapèutiques, 

tractaments biològics més selectius i dirigits en funció de l'expressió molecular 

de cada tumor). 

 

 Les dades del gràfic demostren que els homes presenten un índex de 

mortalitat per càncer bastant superior al de les dones. La causa principal 

sembla ser les següent: 

-D’acord amb el Gràfic 11, el percentatge de fumadors sempre ha estat més alt 

en els homes que en les dones. 

També pot influir el fet que, segons el Gràfic 4, els homes acudeixen menys 

freqüentment que les dones a les visites del metge.  
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 El fet que els homes presentin una major disminució de l’índex de mortalitat 

per càncer de l’any 1990 a l’any 2011 que les dones sembla ser degut 

principalment a la disminució del percentatge d’homes fumadors en les 

darreres dues dècades  i a la influència de la incorporació tardana al tabac 

de les dones. Aquests fets es veuen reflectits en el Gràfic 11.  
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TAULA 4- Freqüentació declarada a Atenció 

Primària de Catalunya per habitant/any
1

 

  

Any Homes Dones Total 

2006 4,6 5,24 4,92 

2011 3,42 4,74 4,09 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  del  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

Institut  d'Informació. Institut Estadístic del SNS. Indicadors Clau del Sistema Nacional de Salut: 

INCLASNS - base de dades. 

 

 

 

8  

                                                           
1Inclou a totes aquelles persones que declaren haver consultat a un metge de família (en adults), o a un 
pediatra (en nens), a les 4 setmanes prèvies a l’enquesta, per algun problema de salut, molèstia o 
malaltia pròpia.                                                                                                                                                                      
L’índex de freqüentació declarada surt de la divisió entre  al número estimat de consultes efectuades, i 
les persones enquestades. 
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GRÀFIC 4- Freqüentació declarada a 
Atenció Primària de Catalunya per 

habitant/any (2006 i 2011)

Homes Dones

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 4 

 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
110 

 

Anàlisis de la taula i el gràfic 4 

 Els resultats del gràfic anterior són clars:  tant a l’any 2006 com el 2011,  les 

dones van visitar amb més freqüència que els homes un metge de família, 

després de notar alguna molèstia, per un problema de salut o a causa d’una 

malaltia pròpia:  

-Les dones van presentar un índex de freqüentació declarada a Atenció 

Primària de 5,24 a l’any 2006 i de 4,74 al 2011. 

-Els homes, al 2006, l’índex de freqüentació declarada va ser de 4,6, i al 2011,  

de 3,42.            

 Així, si ens fixem en l’anàlisi anterior,  veurem que l’índex de freqüentació a  

Atenció primària de l’any 2006 al 2011 va disminuir, tant en els homes com 

les dones.  La desproporció  dels índexs entre els home i les dones es fa 

més àmplia a l’any 2011.  

 

Conclusions del Gràfic 4 

 Els resultats obtinguts en el gràfic anterior semblen indicar que hi ha algun 

tipus de relació entre el fet que la mortalitat per càncer sigui més elevada en 

els homes  i el fet que aquests acudeixin menys freqüentment al metge que 

les dones.  

Encara que no sabem del cert fins a quin punt  influir aquest fet, el que està 

clar és que  com menys avançat està un càncer, més probabilitats de 

sobreviure tens.     

 

 Seguint amb les conclusions, trobo adient destacar la disminució de visites 

al metge de l’any 2006 a l’any 2011 en els dos sexes. Aquest incident pot 

ser degut a la influència de la indicació farmacèutica.    
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D’acord amb la investigació original (‘’La indicació farmacèutica disminueix 

les visites al metge i resol les peticions’’), realitzada per un seguit 

d’especialistes i doctors en farmàcia a l’any 2003, es comproven els següents 

resultats:  

-Més del 85% dels pacients no va tenir necessitat d'acudir al metge a resoldre 

el problema, i només el 10% del total va empitjorar després de la presa del 

medicament, indicat pel farmacèutic.   

-La majoria dels pacients que van rebre el servei d'indicació farmacèutica van 

ser dones. Tanmateix,  elles també visiten amb més freqüència el metge de 

família..   

-La franja d’edat més freqüent a les visites de la farmàcia va ser la d’entre 25 i 

39 anys. La població d’aquesta edat és la que gaudeix d'un major nivell de 

salut, i la que està a l’edat de treballar. Per aquest motiu, disposen de poc 

temps per acudir al metge. A més, al gaudir d’un millor nivell general de salut,  

segurament no donen tanta importància als seus problemes.  
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4.2.1.1 Estudi de la 

relació incidència-

mortalitat per càncer a 

Catalunya (1993-2007) 
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GRÀFIC 1- Índex d'incidència de càncer per 
cada 100.000 habitants de Catalunya

Homes Dones Total
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 1 i 3 
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Anàlisi de la relació entre el Gràfic 1 i 3 

-Total- 

Si observem bé les dues gràfiques anteriors, veurem que l’índex d’incidència 

total per càncer va augmentar a Catalunya de l’any 1993 a l’any 2007, mentre 

que l’índex de mortalitat va disminuir en el mateix període:   

-L’índex d’incidència total de càncer va passar a ser de 234,2  (any 1993), a 

268,1 (any 2007). 

-L’índex de mortalitat va passar a ser de 186,08 (any1993), a 155,7 (any 2007). 

 

-Homes- 

A Catalunya, en els homes va augmentar la incidència de càncer i va disminuir 

la seva mortalitat de l’any 1993 al 2007:  

-A l’any 1993, es van diagnosticar 273 casos nous per càncer per cada 100.000 

homes, mentre que a l’any 2007, 336,8. 

-A l’any 1993, es van produir 268,1 defuncions per càncer per cada 100.000 

homes, mentre que a l’any 2007,  226,66. 

 

-Dones- 

A Catalunya, en les dones, també hi va haver una disminució de mortalitat per 

càncer, i un augment (encara que lleu) de la incidència per càncer de l’any 

1993 a l’any 2007: 

-L’índex d’incidència de càncer en les dones a l’any 1993 va ser de 196,9, i a 

l’any 2007, de 200,5.  
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-L’índex de mortalitat per càncer en les dones a l’any 1993 va ser de 124,11, 

mentre que a l’any 2007, de 100,27.  

 

-Comparacions- 

En aquest apartat, realitzarem una comparació entre la incidència i la mortalitat 

per càncer a l’any 1993, 2000 i 2007 a Catalunya.  Així, l’anàlisi és la següent:  

 Total 

-A l’any 1993, es van diagnosticar 234,2 casos nous de càncer per cada 

100.000 catalans, i es van produir 186,08 morts pel mateix.  

-A l’any 2000, la incidència de càncer total va tenir un índex de 274,9, mentre 

que l’índex de mortalitat per càncer al mateix any va ser de 169,78. 

-A l’any 2007, l’índex d’incidència va ser de 268,1, i l’índex de mortalitat, de 

155,7. 

 

 Homes 

-A l’any 1993, la incidència de càncer en els homes va tenir un índex de 273,1, 

mentre que el de la mortalitat, de 268,1.  

-A l’any 2000, es van diagnosticar 215,9 casos nous de càncer per cada 

100.000 homes catalans. Per altra banda, es van produir 108,98 defuncions per 

cada 100.000 homes per càncer en el mateix any.   

-A l’any 2007, l’índex d’incidència  de càncer en els homes va ser de 336,8, i 

l’índex de mortalitat de 226,66. 

 

 Dones 

-A l’any 1993, 196,9 casos nous de càncer van ser diagnosticats per cada 

100.000  dones catalanes.  Per altra banda, es van produir 124,11 defuncions 

per càncer per cada 100.000 dones.    
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-A l’any 2000, la incidència de càncer en les dones va tenir un índex de 336,7, 

mentre que l’índex de mortalitat va ser de 248,96. 

-A l’any 2007, l’índex d’incidència de càncer en les dones va ser de 200,5, i 

l’índex de mortalitat, de 100,27. 

 

Com podem veure, a Catalunya, tant els homes com les dones mostren un 

increment progressiu de la supervivència del càncer de l’any 1993 al 2007. 

A Catalunya, l’any que presenta menys supervivència de càncer és l’any 

1993 (sobretot en els homes). Si ens hi fixem,  hi ha molt poca diferència entre 

l’índex d’incidència i de mortalitat per càncer. 

Les dones són les que presenten més supervivència per càncer.  

De l’any 1993 al 2000, la supervivència del càncer a Catalunya va augmentar 

més ràpidament que de l’any 2000 al 2007. 
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Conclusions de la relació entre el Gràfic 1 i 3 

 L’increment progressiu de la supervivència del càncer de l’any 1993 al 2007 

en els homes i les dones, i l’augment més ràpid de supervivència de l’any 

2000 al 2007 sembla ser principalment resultat dels mètodes avançats de 

detecció precoç (mamografia pel càncer de mama, colonoscòpia pel  càncer 

colorectal, etc); els avenços dels tractaments; el tractament més eficaç pels 

efectes secundaris, el que possibilita que els pacients rebin dosis més altes 

i més efectives de medicaments contra el càncer; el desenvolupament de 

teràpies dirigides, que són més específiques i sovint menys tòxiques que la 

quimioteràpia.  

 

 Encara que la diferència entre la supervivència dels homes i les dones de 

càncer és lleu, els homes tenen pitjor índex de supervivència que les dones: 

 

 

-Segons diversos estudis realitats per Michael B. Cook, investigador de la unitat 

d’epidemiologia del càncer i genètica de  l’Institut Nacional del Càncer, el factor 

principal  que provoca aquest fet és la major freqüència de diagnòstic de 

càncer, i no pas una menor supervivència una vegada s’ha presentat el càncer.  

Aquest fet pot relacionar-se amb el Gràfic 4, el qual demostra la menor 

freqüència al metge dels homes a diferència de les dones.   
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4.2.2 Estudi dels càncers 

més freqüents a Catalunya 

 

En aquest apartat, hi ha incloses un total de quatre taules, amb les seves 

gràfiques corresponents:  

-Les dues primeres fan referència al nombre i al percentatge de casos incidents 

dels 5 càncers més freqüents en els homes/dones de Catalunya als  anys 

1998-2002 i 2003-2007. 

-Les dues últimes fan referència al nombre i percentatge de defuncions dels 5 

càncers més freqüents en els homes/dones de Catalunya als  anys 1998-2002 i 

2003-2007.  

Cal tenir en compte que les xifres de la incidència indiquen, dintre de totes els 

casos de càncer diferenciades per sexe,  quins 5 tipus de càncer  van ser els 

que van presentar més incidència.  

Les xifres de mortalitat indiquen, dintre de totes les defuncions per càncer 

diferenciades per sexe, quins van ser els 5 tipus que van causar més mortalitat.  
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TAULA 5- Nombre i percentatge de casos 

incidents dels 5 càncers més freqüents en els 

homes de Catalunya als anys 1998-2002 i 2003-

2007 

1998-2002 N % 2003-2007 N % 

Pròstata 3268 18,0 Pròstata 4258 21,3 

Pulmó 2839 16,1 Pulmó 3021 15,1 

Còlon i recte 2500 13,9 Còlon i recte 3007 15,0 

Bufeta de l'orina 2127 11,9 Bufeta de l'orina 2238 11,2 

C.oral i Faringe 789 4,7 C.oral i Faringe 788 3,9 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

(gencat.cat): Departament de salut. El càncer a Catalunya 1993‐2020. 
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GRÀFIC 5- Nombre i percentatge de 
casos incidents dels 5 càncers més 

freqüents en els homes de Catalunya als 
anys 1998-2002 i 2003-2007

Pròstata Pulmó Còlon i recte Bufeta de l'orina C.oral i Faringe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 5 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
121 

 

Anàlisis de la taula i el gràfic 5 

 Partint dels resultats del gràfic anterior, es comprova que a Catalunya, de 

l’any 1998 al 2007, es va produir un increment del percentatge de casos de 

càncer de pròstata i de còlon i recte. 

 

 Per contra, el percentatge d’incidència dels càncers de pulmó, bufeta i 

cavitat oral i faringe va disminuir en aquest període.  

 

 L’ordre dels 5 càncers més freqüents en homes no varia d’un període a 

l’altre. De més freqüència a menys trobem el càncer de pròstata, de pulmó, 

de còlon i recte, de bufeta de l’orina i de cavitat oral i faringe.  

 

 Trobo adient destacar les xifres del percentatge d’incidència del càncer de 

pròstata, que són les més altes del Gràfic 5. Com  hem dit, aquest va 

mostrar un augment considerable d’un període a l’altre:   

-Als anys 1998-2002, el 18% del casos de càncer van ser de pròstata.  

-De l’any 2003 al 2007, l’índex va augmentar fins a un 21,3%. 

 

 El càncer de pulmó va ser el tipus de càncer que va experimentar la 

disminució més considerable. Així, observem que:  

-A la franja d’anys 1998-2002, l’índex d’incidència de càncer de pulmó va ser 

del 16,1%. 

-De l’any 2003 al 2007, l’índex va disminuir fins a ser del 15,1%. 
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Conclusions del Gràfic 5 

Per l’extracció de conclusions, hem considerat els dos tipus de càncers més 

rellevants del gràfic (càncer de pulmó i de pròstata), els quals ens interessen i 

hem analitzat en major mesura:  

 

 El factor etiològic fonamental per patir un càncer de pulmó és el tabac.    Per 

aquest motiu, el decreixement de la  incidència del càncer de pulmó sembla 

estar relacionat principalment amb el fet que a Catalunya,  el nombre 

d’homes fumadors ha disminuït als últims anys, d’acord amb el Gràfic 11.     

      

 Encara que factors relacionats amb l’estil de vida poden haver influït en 

l’augment del percentatge d’incidència del càncer de pròstata, el factor 

principal que s’atribueix  a aquest fet és l'envelliment de la població i a la 

generalització del test de PSA en sang, que permet diagnosticar tumors a la 

pròstata molt precoçment.  
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TAULA 6- Nombre i percentatge de casos 

incidents dels 5 càncers més freqüents en les 

dones de Catalunya als anys 1998-2002 i 2003-

2007 

 

1998-2002 N % 2003-2007 N % 

Mama 3366 28,1 Mama 3907 28,6 

Còlon i recte 1845 15,2 Còlon i recte 2088 15,3 

Cos d'úter 730 6,1 Cos d'úter 734 5,4 

Limfoma de 

Hodgkin 

495 4,1 Pulmó 527 3,9 

Estómac 469 3,8 Limfoma de 

Hodgkin 

503 3,7 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

(gencat.cat): Departament de salut. El càncer a Catalunya 1993‐2020. 
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GRÀFIC 6- Percentatge de casos incidents dels 5 

càncers més freqüents en les dones de Catalunya 

als anys 1998-2002 i 2003-2007 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 6 
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Anàlisis de la taula i el gràfic 6 

 Com podem veure en les dades de la taula 6, els casos dels tipus de càncer 

més freqüents en les dones van canviar del primer període (1998-2002) al 

segon (2003-2007).                                                                                                                            

Per aquest motiu, el Gràfic 6 es troba dividit en dues parts, cada una per 

cada període:             

-Als anys 1998-2002, els casos dels 5 càncers més freqüents en les dones van 

ser el de mama, còlon i recte, cos d’úter, limfoma de Hodgkin i estómac.                    

-Als anys 2003-2007, els tipus de càncers que van presentar més incidència 

entre la població femenina amb càncer van ser: el de mama, còlon i recte, cos 

d’úter, pulmó i limfoma de Hodgkin.  

 

 Si seguim amb la anàlisi, es comprova que a Catalunya, de l’any 1998 al 

2007, hi va haver un increment del percentatge de casos de càncer de 

mama, còlon i recte,  i pulmó.                                                                                                                               

Cal destacar que el càncer de pulmó, als anys 1998-2002, no estava inclòs 

en la classificació dels 5 càncers més freqüents en les dones de Catalunya. 

Per aquest motiu, no es disposa de les seves dades.                                                                   

No obstant això, als anys 2003-2007, aquest ja es trobava en la quarta 

posició.                                                                                                                                        

Per altra banda, el percentatge d’incidència dels càncers de cos d’úter, 

limfoma de Hodgkin, i estómac van disminuir de l’any 1998 al 2007. Aquest 

fet va produir els següents canvis en l’ordre de la classificació:          

-El càncer de limfoma de Hodgkin va passar a trobar-se a la quarta posició als 

anys 1998-2002, a la cinquena i última, als anys 2003-2007.                                          

-El càncer d’estómac, el qual es trobava en la última posició als anys 1998-

2002, va ser substituït pel limfoma de Hodgkin, com hem dit anteriorment. 

D’aquesta manera, als anys 2002-2007, el càncer de pulmó va situar-se a la 

quarta posició.  
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 Cal destacar l’increment del percentatge d’incidència del  càncer de mama a 

Catalunya, càncer que va tenir  l’índex més alt d’incidència en els dos 

períodes analitzats.  Aquest va passar d’un percentatge del 28,1% als anys 

1998- 2002, a un percentatge del 28,6% als anys 2003-2007.  

 

Conclusions del Gràfic 6 

 Les causes principals de l’augment del percentatge d’incidència del càncer 

de pulmó semblen ser:  

-La incorporació tardana de la dona a l'hàbit de fumar. Segons el Gràfic 11, el 

percentatge de dones fumadores va augmentar de l’any 1993 a l’any 2007. 

S’estima que a Catalunya, les dones van començar a consumir tabac a l’inici de 

la dècada dels 80, poc després de  la fi de la dictadura franquista.                                       

A més, segons diversos estudis, el càncer de pulmó es diagnostica als 20 o 30 

anys després de començar a fumar.                                                                                            

En el Gràfic 6, aquest fet s’aprecia de forma clara, ja que com hem dit, hi va 

haver un increment en el percentatge de casos de càncer de pulmó molt elevat  

a partir de l’any 2003, perquè les dones ja portaven aproximadament 20 anys 

consumint tabac . 

-El major envelliment de la població de Catalunya.  

 

 El lleu increment en el percentatge d’incidència del càncer de mama sembla 

ser degut  principalment a:  

-Els diversos exàmens de detecció, com la mamografia, que permet que hi hagi  

un diagnòstic més precoç:  la majoria dels casos es diagnostiquen en fases 

avançades.  

-L’envelliment de la població de Catalunya i els canvis en l’estil de vida, com la 

dieta, els canvis hormonals i noves pautes reproductives,  ja que segons la 

Organització Mundial de Salut (OMS), actualment,  les dones tenen menys fills, 

els tenen més tard i l’alletament dura menys temps. 
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TAULA 7- Nombre i percentatge de defuncions 

dels 5 càncers més freqüents en els homes de 

Catalunya 

 

1998-2002 N % 2003-2007 N % 

Pulmó 2733 27,8 Pulmó 2576 27,8 

Còlon i recte 1242 12 Còlon i recte 1112 12,6 

Pròstata 803 9 Pròstata 839 8,2 

Bufeta de l'orina 582 6,2 Bufeta de l'orina 577 5,9 

Estómac 545 5,4 Estómac 501 5,5 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

(gencat.cat): Departament de salut. El càncer a Catalunya 1993‐2020. 
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TAULA 7- Percentatge de defuncions 
dels 5 càncers més freqüents en els 

homes de Catalunya

Pulmó Còlon i recte Pròstata Bufeta de l'orina Estòmac

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 7 
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Anàlisis de la taula i el gràfic 7 

 Les dades del gràfic anterior mostren de manera clara que el percentatge 

de mortalitat per càncer de pulmó a Catalunya es va mantenir totalment 

estable durant el període analitzat, mentre que el percentatge de mortalitat 

dels càncers de còlon i recte i d’estómac (encara que molt lleument)  va 

augmentar.                                                                                                                     

Per altra banda, el percentatge de mortalitat dels càncers de pròstata i 

bufeta va disminuir de l’any 1998 a l’any 2007.  

 

 L’ordre dels 5 càncers més freqüents en homes no varia d’un període a 

l’altre. De més freqüència a menys trobem el  càncer de pulmó, el de còlon i 

recte, el de pròstata, el de bufeta de l'orina, i per últim, el d’estómac.       

 

                                  

 A Catalunya, el percentatge de defuncions del càncer de pròstata va ser el 

que va presentar la major disminució,  passant d’un percentatge del 9% 

(anys 1998-2002) al 8,2% (anys 2003-2007). 

 

 Per altra banda, si ens fixem en el gràfic anterior, veurem de seguida que el 

càncer de pulmó va ser el que va presentar el percentatge de mortalitat més 

alt en els dos períodes. Tot i això, aquest es va mantenir estable, amb un 

27,8% de l’any 1998 a l’any 2007.    

 

 

Conclusions del Gràfic 7 

Per l’extracció de conclusions dels gràfics del percentatge de mortalitat dels 5 

càncers mes freqüents en els homes/dones no podem relacionar aquest 

percentatge amb el d’incidència, ja que els gràfics de percentatge d’incidència 

ens informen dels 5 tipus de càncer que van presentar més casos, mentre que 

el de mortalitat, ens informa de quins 5 tipus de càncers van ser els que van  

causar més mortalitat.  
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 Com hem vist en el Gràfic 5,  el percentatge d’incidència del càncer de 

pròstata va augmentar en el període 1998-2007, però el de mortalitat va 

disminuir. Aquest fet sembla ser conseqüència principalment de: 

-Les millores en les tècniques de diagnòstic, com la ressonància magnètica 

nuclear i la determinació dels nivells de l'antigen prostàtic específic en sang. 

-L’ampliació d’informació a la població dels riscos del càncer de pròstata.  

-El gran increment d'intervencions quirúrgiques realitzades sobre tumors 

benignes de la pròstata.      

Tots aquests fets han comportat un augment del diagnòstic incidental de càncer 

de pròstata en estadi precoç, els quals han disminuït el percentatge de 

mortalitat.  

 

 L’estabilitat del percentatge de mortalitat del càncer de pulmó en els homes 

catalans als anys 1993-2007 sembla estar relacionat principalment amb: 

-El tractament del càncer de pulmó no es troba tan desenvolupat com els de 

càncer de mama o pròstata.  

-Com la prova de determinació dels nivells de l'antigen prostàtic específic en 

sang, en el càncer de pròstata, no hi ha una prova de rutina que serveixi per 

detectar el càncer de pulmó.  Encara que s’han realitzat estudis amb la 

radiografia de tòrax, no han donat bons resultats en la detecció del càncer de 

pulmó, a més d'aportar radiació innecessària. 

-La disminució de percentatge d’homes fumadors de l’any  1993 al 2006 

(demostrat en el Gràfic 11).  
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TAULA 8- Nombre i percentatge de defuncions 

dels 5 càncer més freqüents en les dones de 

Catalunya 

 

1998-2002 N % 2003-2007 N % 

Mama 965 17,9 Mama 1029 16,4 

Còlon i recte 890 15 Còlon i recte 866 15,1 

Pulmó 428 6,4 Pulmó 369 7,3 

Pàncrees 362 6,2 Pàncrees 360 6,2 

Estómac 328 5,8 Estómac 335 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat): 

Departament de salut. El càncer a Catalunya 1993‐2020 
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Mama Còlon i recte Pulmó Pàncrees Estòmac

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 8 
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Anàlisis de la taula i el gràfic 8 

 Els resultats de la taula i gràfic anterior mostren que a Catalunya, de l’any 

1998 al 2007, va haver-hi un increment del percentatge de defuncions dels 

càncers de pulmó i pàncrees.                                                                                                

El  percentatge de mortalitat dels càncers de còlon i recte, estómac i mama 

va disminuir en el mateix període.  

 

 L’ordre dels 5 càncers més freqüents en les dones no varia d’un període a 

l’altre. De més freqüència a menys trobem el càncer de mama, de còlon i 

recte, de pulmó, de pàncrees i d’estómac.  

 

 Si ens fixem en el gràfic anterior, el percentatge de mortalitat per càncer de 

mama en les dones va ser el que va tenir una disminució més considerable:   

-De l’any 1998 al 2002, el percentatge de mortalitat per càncer de mama va ser 

del 17,9%.  

-De l’any 2003 al 2007, el percentatge va disminuir al 16,4%.   

 

 Basant-nos en el gràfic anterior, apreciem fàcilment que el càncer de còlon 

va presentar un percentatge de mortalitat molt alt en les dones en els dos 

períodes analitzats.  

 

 Per altra banda,  el càncer de pulmó és el tipus de càncer que va presentar 

l’increment més elevat en la població femenina: Així, del 1998 al 2002, el 

percentatge de defuncions va ser del 6,4%, mentre que del 2003 al 2007, va 

ser del 7,3%.  

 

 

 

 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
134 

 

Conclusions del Gràfic 8 

 Les raons pel qual  el percentatge de mortalitat del càncer de mama 

disminuís a Catalunya de l’any 1998 al 2007 semblen ser principalment les 

següents: 

-El càncer de mama és una dels pocs tipus de càncers que es poden 

diagnosticar abans de que es noti algun símptoma, gràcies a la mamografia, la 

prova de detecció més freqüent del càncer de mama. 

-La població cada cop disposa de més informació per diagnosticar precoçment i 

tractar el càncer de mama.   

-Hi ha hagut avenços importants en el diagnòstic (ressonància magnètica), en 

la prevenció (descobriments de fàrmacs inhibidors), i en el tractament local (la 

reconstrucció immediata de la mama després de l'eliminació del tumor).  

 

 Les causes que semblen estar més relacionades amb l’augment del 

percentatge de mortalitat del càncer de pulmó als anys 1993-2007 a 

Catalunya, són: 

-El tractament pel càncer de pulmó no està tan desenvolupat com el de mama; 

no hi ha una prova de rutina específica per a detectar el càncer de pulmó.  

-La incorporació de les dones a l’hàbit del tabac, com demostra el Gràfic 11.    
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4.2.3 Estudi de la relació 

entre el consum de tabac i 

la mortalitat per càncer de 

pulmó 
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TAULA 9- Percentatge d’homes fumadors a de 

Catalunya 

 

 

Font: pròpia a partir de les dades  de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Anuari 

estadístic de Catalunya > Sanitat > Morbiditat > Hàbit de fumar. Prevalença. Per sexe i grups 

d'edat 

 

 

 

Edat 1990 1994 1998 2002 2006 2011 2012 

15-24 

anys 
39,1 38,5 43,4 37,4 36,3 34 30,5 

25-34 

anys 
53,4 58,4 50,4 48,6 43,2 47,8 44,4 

35-44 

anys 
57,3 54 53,9 47,2 40,1 39,2 39,3 

45-54 

anys 
65,1 46,4 40,2 41 38,3 38,4 41,8 

55-64 

anys 
47,8 36,6 30,2 33 25,5 35,7 29,2 

65 

anys i 

més 

33,6 22,8 20,8 16,9 15,8 15,3 14,8 

de 15 a 

64 anys 
49,7 46,3 44,4 41,8 37,8 39,8 38,2 

més de 

15 anys 
47,3 42,3 39,3 38 34,5 35,8 34,2 



Treball de Recerca Carla Sanmiquel Matamala 

Estudi del càncer a Catalunya Escola Diocesana de Navàs 

 
137 

 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1
5

-2
4
 a

n
y
s

2
5

-3
4
 a

n
y
s

3
5

-4
4
 a

n
y
s

4
5

-5
4
 a

n
y
s

5
5

-6
4
 a

n
y
s

6
5

 a
n

y
s
 i m

é
s

d
e

 1
5

 a
 6

4
 a

n
y
s

m
é

s
 d

e
 1

5
 a

n
y
s

%
 H

o
m

e
s

 f
u

m
a

d
o

rs

GRÀFIC 9- Percentatge d'homes fumadors 
a Catalunya

1990

1994

1998

2002

2006

2011

2012

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 9 
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Anàlisis de la taula i el gràfic 9 

 En base a les dades del gràfic anterior, observem que a totes les franges 

d’edat, el percentatge de fumadors a Catalunya va ser més baix a l’any 

2012 que a l’any 1990. Per tant, l’evolució ha estat positiva:  

-A la franja d’edat de 15 a 24 anys, el percentatge va passar a ser del 38,5% al 

30,5%.  

-A la franja d’edat de 25 a 44 anys, el percentatge d’homes fumadors va ser del 

53,4% al 1990, al 44,4% a l’any 2012.  

-A la franja d’edat de 45-54 anys, es va produir la disminució més important de 

totes les franges d’edat. A l’any 1990, aproximadament 65 homes per cada 100 

fumaven a Catalunya, mentre que a l’any 2012, sols el 41,8%.  

-A la franja d’edat de 55 a 64 anys, el percentatge va passar a ser del 47,8% al 

29,9%.  

-A la franja d’edat de 65 anys i més anys, el 33,6% d’homes fumaven a 

Catalunya a l’any 1990, mentre que a l’any 2012, només el 14,8% d’homes. 

 

 Si ens fixem en les dades de la taula, representades en el gràfic anterior, 

veurem  que:  

-L’any amb el percentatge d’homes fumadors més alt va ser el 1990, i l’any 

amb el percentatge més baix va ser el 2012.  

-La franja d’edat amb el percentatge d’homes fumadors mes alt va ser la franja 

de 25-34 anys, mentre que la de 65 i més anys va ser la que va tenir el 

percentatge d’homes fumadors més baix.  
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 A Catalunya, a la franja de 15-64 anys  també hi va haver una disminució 

del percentatge d’homes fumadors. A l’any 1990, el 49,7% de la població 

masculina fumava, mentre que a l’any 2012, sols el 38,2%.  

 

 En la franja d’anys que inclou totes les edats superiors als 15 anys podem 

veure que el 47,3% dels homes fumaven a l’any 1990, mentre que  a l’any 

2012, sols el 34,2%.  

 

Conclusions del Gràfic 9 

 Com hem dit anteriorment, l’any amb el percentatge d’homes fumadors més 

alt va ser el 1990, i l l’any amb el percentatge d’homes fumadors més baix 

va ser el 2012. Aquesta disminució sembla estar relacionada principalment 

amb el major control del tabac: 

-Augments en els preus del tabac, a través dels impostos: fins a l'any 2006, 

Espanya no utilitzava l'impost mínim per als productes del tabac.                                       

Aquest fet sembla que només fa afectar a les franges d’edat de 15-24 anys, la 

de 35-44 i la de 65 i més anys.                                                                                                    

A més, la pressió fiscal sobre els cigarrets va augmentar del 2009  al 2010, 

amb successius increments de tipus impositius. Com a resultat, Espanya té 

avui una càrrega fiscal del 79,79% del preu de venda al públic. 

-Lleis Antitabac i un major compliment de les mateixes: a Espanya, fins a la 

implantació de la llei antitabac a principis de 2006, es regien a través de la Llei 

34/88 de 11 de Novembre, que regulava la publicitat i consum del tabac, en els 

quals prohibia la distribució de mostres de cigarrets solts, i la prohibició de la 

publicitat en esdeveniments esportius i aquells llocs on estava prohibida la 

venda o consum. 

Abans de 2006, la publicitat sobre el tabac estava clarament orientada cap als 

adolescents, i per tant, es considerava un dels responsables directes del 

consum de tabac en els joves.       
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La nova llei antitabac sembla que va influir més en joves (sobretot en les 

etapes que van dels 16 a els 34 anys), on s'observa el seu consum menor en 

els últims anys. 

-Augment en la consciència i la informació sobre el tabac: cada vegada hi ha 

més recursos,  programes, guies, i/o llocs (associacions...) que t’ajuden a 

deixar el tabac.                                                                                                                     

Segons l’associació espanyola sobre el càncer (aecec), el suport professional 

pot multiplicar per deu les possibilitats de deixar de fumar 

 

 La franja d’edat amb el percentatge d’homes fumadors mes alt va ser la 

franja de 25-34 anys. Aquest fet s’atribueix principalment a:  

-La influència de les indústries tabaqueres, les quals saben que el 90% dels 

fumadors s'inicien en la addicció al tabac durant l'adolescència (especialment 

entre els 12 i 17 anys).                                                                                                                

Per aquest motiu, es gasten a l'any milers de  milions en campanyes que 

toquen els punts febles dels  joves, que són més vulnerables i manipulables 

que els adults.                                                                                                                               

A més, segons diversos estudis, com més d’hora t’inicies a l’hàbit de fumar, 

més et costarà de deixar-lo. 

Per tant, aquest alt percentatge de fumadors en la franja d’edat de 25-34 anys 

pot estar causada per la influència tardana de la publicitat a l’adolescència, 

seguit de la independència econòmica que, a diferència dels 12-17 anys, 

aquesta població té, ja que es troba en plena activitat laboral.   

 

 La població masculina de la tercera edat és la que va presentar un 

percentatge de fumadors més baix durant tots els anys. Aquest fet sembla 

assenyalar a: 
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-La renúncia al tabac és superior: d’acord amb la Societat Espanyola de 

Geriatria i Gerontologia (SEGG),  la preocupació pels problemes de salut, la 

mort de persones estimades a causa del tabac, o l'advertència d'un metge com 

a factor motivador augmenta a la renúncia d’aquest consum. 

-L'ancià, per les característiques inherents al propi envelliment (canvis 

fisiològics, presència d'algunes malalties, fragilitat, etc), gaudeix menys del 

plaer de consumir tabac o simplement no pot dur-lo a terme.  

-Més visites al metge: les persones grans, degut a l’envelliment i a les 

compilacions de salut que aquest comporta, acudeixen més al metge.                        

Com a conseqüència, la informació i la motivació sobre els beneficis de 

renunciar a l’hàbit de fumar en aquesta població, augmenta. 
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TAULA 10- Percentatge de dones fumadores a 

Catalunya 

 

Edat 1990 1994 1998 2002 2006 2011 2012 

15-24 

anys 
37,4 33,7 45,1 42,5 35,8 30,7 28 

25-34 

anys 
44,6 45,1 43,9 38,7 36,8 33,6 32,6 

35-44 

anys 
18,5 30,3 40,3 42,1 35,7 30 29,9 

45-54 

anys 
10,8 11,3 16,1 22 27,5 31,3 30,8 

55-64 

anys 
5,5 3,4 2,4 8,3 8,8 16,4 16,2 

65 anys i 

més 
1,4 1,5 1,5 3,1 2 1,9 3,5 

de 15 a 

64 anys 
25,7 25,6 30,7 32,5 30 28,9 28,1 

més de 

15 anys 
22,4 20,7 23 26,6 24,3 23,4 22,9 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Anuari estadístic de Catalunya > Sanitat > Morbiditat > Hàbit de fumar. Prevalença. Per sexe i 

grups d'edat 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 10 
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Anàlisi del la taula i el gràfic 10 

 En base les dades del gràfic anterior, observem que a Catalunya,  totes les 

franges d’edat, menys la de 15-24 i la de 25-34, tenen un percentatge de 

dones fumadores més alt a l’any 2012 que l’any 1990. Per tant, l’evolució ha 

estat negativa.  

-A la franja d’edat de 15 a 24 anys, el 37,4% dones fumaven a l’any 1990, 

mentre que a l’any 2012,  el 28%. 

-A la franja d’edat de 25 a 44 anys, el percentatge de dones fumadores va ser 

del 44,6% al 1990, i del al 32,6% a l’any 2012.  

-A la franja d’edat de 45-64 anys, es va produir l’augment més important de 

totes les franges d’edat. A l’any 1990, el 10,8% de dones fumaven a Catalunya, 

mentre que a l’any 2012,  el 30,8%. 

-A la franja d’edat de 55 a 64 anys, el 5,5% de dones eren fumadores a l’any 

1990. A l’any 2012, el percentatge va augmentar fins a assolir el 16,2%. 

-A la franja d’edat de 65 anys i més anys, el percentatge de fumadores va 

augmentar, encara que lleument. A l’any 1990, només l’1,4% de dones 

fumaven a Catalunya; a l’any 2012, el 3,5%.   

 

 Si ens fixem en les dades de la taula, representades en el gràfic anterior, 

veurem  que:  

-A Catalunya, l’any amb el percentatge de dones fumadores més alt va ser el 

2002, i l’any amb el percentatge de dones fumadores més baix va ser el 1990.  

-La franja d’edat amb el percentatge de dones fumadores mes alt va ser la que 

va dels 25 als 34 anys, mentre que la franja d’edat amb menys dones 

fumadores va ser, com en els homes, la de 65 i més anys. 
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 A la franja de 15-64 anys també es va produir un increment del percentatge 

de dones fumadores. A l’any 1990, el 25,7% de la població femenina 

fumava, mentre que a l’any 2012, el 28,1%.  

 

 En la franja d’anys que inclou totes les edats superiors als 15 anys podem 

apreciar que a l’any 1990, el 22,4% de les dones fumaven, mentre que a 

l’any 2012, el 22,9%.   

 

Conclusions del Gràfic 10 

 L’augment de dones fumadores en les dues darreres dècades en totes les 

franges d’edat, menys la de 15-24 i la de 25-34 sembla estar principalment 

relacionat amb:  

-Els patrons estètics  (hi ha la creença que el tabac ajuda a controlar el pes) 

acompanyats de la progressiva pressió social per assolir els cànons de bellesa, 

pot haver influït en l’increment del percentatge de dones fumadores.  

-Depressió: segons la OMS, alguns dels efectes neuroquímics de la nicotina, 

s’assemblen als antidepressius. Epidemiològicament, avui en dia se sap que 

les persones depressives fumen més que les no depressives, i que les 

persones que fumen tenen més possibilitats de tenir depressió.                                          

Els trastorns depressius són més prevalents en les dones. Per aquesta raó, un 

petit percentatge del gran percentatge de dones fumadores pot ser causat per  

aquest factor.  

-Major publicitat: segons l’informe tècnic de l’hàbit tabàquic femení a Catalunya 

de l’any 2001, la indústria tabaquera incrementa anualment la inversió en 

publicitat adreçada especialment a la població femenina.   

-Major dificultat en abandonar el consum de tabac: d’acord amb un informe de 

l'Hospital de Clíniques, les dones tenen més dificultats que els homes per 

abandonar el tabac,  perquè pateixen uns nivells d'estrès, ansietat i depressió 

majors, els quals incideixen sobre l'èxit del tractament per deixar de fumar.                
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La doctora de l'Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Margarita Majem, va 

afirmar que el 70% de les dones fumadores han intentat deixa de consumir 

tabac sense èxit, ja que en fer-ho,  ‘’augmenten de pes’’. Aquest fet causa la 

nova reincorporació al tabac.  

 

 La disminució en el percentatge de dones fumadores en les franges d’edat 

de 15-24 i la de 25-34 a partir de l’any 2006 sembla ser causada perquè es 

va prohibir la publicitat del consum de tabac a aquest any, que estava 

clarament orientada cap als adolescents, i per tant, es considerava un dels 

responsables directes del consum de tabac en els joves. 

 

 La disminució de fumadores catalanes de l’any 2011 a l’any 2012 sembla 

ser resultat, principalment,  de la nova llei nova llei antitabac  (any 2011), la 

qual va prohibir fumar en qualsevol tipus de local tancat i obert al públic: 

bars, restaurants i discoteques lliures de fum. També va prohibir el consum 

de tabac en els recintes dels parcs infantils i zones de joc per a la infància.  

També hi pot haver influït els diversos programes desenvolupats per donar 

a conèixer els perjudicis de l’hàbit en les escoles.  

 

 Com en la població masculina, la franja d’edat amb el percentatge de 

dones fumadores mes alt va ser la de  25-34 anys, mentre que la  franja 

d’edat amb menys dones fumadores va ser la de 65 i més anys. 

Per aquest raó, les conclusions són les mateixes que en les dels homes (Gràfic 

9).   

 

 Com hem dit anteriorment,  l’any amb menys dones fumadores va ser el 

1990, i l’any amb el percentatge de dones fumadores més alt va ser el 2002.  
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No es disposen de dades ni informació que em permetin extreure conclusions 

sobre el fet que a l’any 2002, hi hagués un augment sobtat i ràpid del 

percentatge de dones fumadores.   
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TAULA 11- Percentatge de fumadors habitants 

(homes, dones i total) a Catalunya 

 

Any 1990 1994 1998 2002 2006 2011 2012 

Homes 47,3 42,3 39,3 38 34,5 35,8 34,2 

Dones 22,4 20,7 23 26,6 24,3 23,4 22,9 

Total 33,7 30,6 30,9 32,1 29,3 29,5 28 

 

Font: eleboració pròpia a partir de les dades  de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Anuari estadístic de Catalunya > Sanitat > Morbiditat > Hàbit de fumar. Prevalença. Per sexe i 

grups d'edat 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 11 

Partint de les dades del gràfic anterior, observem que a Catalunya, de l’any 

1990 al 2012, tant en els homes com les dones, hi va haver  un descens del 

percentatge de fumadors.  

 

-Total- 

 Si mirem el percentatge total de fumadors catalans en les darreres dues 

dècades, observarem que va anar disminuint, encara que variablement:  

-Així, mentre a l’any 1990, el percentatge total de fumadors era del 33,7%, a 

l’any 2012, va disminuir fins al 28%. 

  

 El percentatge de fumadors catalans més baix que observem en el Gràfic 

11 és el de l’any 2012 (28%), on s’aprecia que el percentatge de fumadors 

va tendir a disminuir als anys posteriors. L’any amb el percentatge de 

fumadores més alt va ser el 1990 (33,7%).  

 

-Homes- 

 Centrant-nos en l’evolució del percentatge d’homes fumadors, veurem que  

durant tots els anys, van presentar un percentatge molt superior al de les 

dones.     

 

 L’evolució va ser positiva: hi va haver una disminució considerable d’homes 

fumadors de l’any 1990 a l’any 2012: 

-A l’any 1990, el 47’3% d’homes fumaven a Catalunya, mentre que a l’any 

2012, sols el 34,2%.         
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 Seguint amb l’anàlisi, veurem que de l’any 1990 a l’any 2006, hi va haver un 

descens progressiu i relativament ràpid en el percentatge d’homes fumadors 

a Catalunya:  

-A l’any 1990, el percentatge va ser del 47,3%.  

-A l’any 2006, el percentatge va ser del 34,5%.    

 

-Dones- 

 L’evolució del percentatge de dones fumadores va ser negativa. De l’any 

1990 a l’any 2012 es va produir una augment, encara que lleu:  

-A l’any 1990, el 22,4% de les dones catalanes fumaven, mentre que a l’any 

2012, el percentatge va ser del 22,9%.          

   

 Si ens fixem en l’evolució del gràfic anterior de les dones, veurem que de 

l’any 1994 a l’any 2002, hi va haver un augment ràpid en el percentatge de 

dones fumadores: 

-A l’any 1994, el 20,7% de les dones fumaven a Catalunya.  

-A l’any 2002, el percentatge de dones fumadores va arribar a ser del 26,6%.    

 

 La disminució més important en el percentatge de dones fumadores, es va 

produir de l’any 2002 a l’any 2012:  

-Mentre que a l’any 2002, el percentatge de fumadores va ser del 26,6%, a 

l’any 2012, va ser del 22,9%.  
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Conclusions del Gràfic 11 

Com que en els Gràfics 9 i 10 hem extret les conclusions dels dos sexes per 

separat, en el Gràfic 11, ens centrarem en l’extracció de conclusions del 

percentatge total de fumadors catalans.  

 La disminució considerable del percentatge de fumadors als inicis dels anys 

90 sembla ser a causa principalment  de la llei Antitabac del 1988, que va 

regular la publicitat i consum del tabac. També prohibia la distribució de 

mostres de cigarrets solts, i la prohibició de la publicitat en esdeveniments 

esportius i aquells llocs on estava prohibida la venda o consum.                                                                                                                          

Un fet que hem de destacar és que la publicitat de la dècada dels 90, a 

diferència de la dels 70 i 80, advertia més dels riscos de fumar per la salut, i 

associava menys el tabac a idees abstractes com la llibertat, virilitat, etc.  

 

 L’augment de percentatge de fumadors a partir de l’any 2006 demostra que 

la Llei Antitabac 2006, que va prohibir totalment la publicitat i fumar en llocs 

en els que fins a aquesta data estava permès, no va influir a la societat o no 

es va complir al 100%.                                                                                                       

A més, basant-nos en els Gràfics 9 i 10 (sobretot els homes de 25-34 

anys), veiem que  aquest petit increment de l’any 2006 a l’any 2011 pot ser 

degut a la incorporació de joves a l’hàbit de fumar.  

 

 La disminució considerable de l’any 2011 a l’any 2012 sembla ser resultat 

de la nova llei Antitabac (2011), que va establir la prohibició de fumar en 

qualsevol tipus de local tancat i obert al públic: bars, restaurants i 

discoteques lliures de fum. També va prohibir el consum de tabac en els 

recintes dels parcs infantils i zones de joc per a la infància.  
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 Augment de la consciència, informació sobre el tabac i un major compliment 

de les lleis Antitabac:  cada vegada hi ha més recursos,  programes, guies, 

i/o llocs (associacions...) que t’ajuden a deixar el consum del tabac. Aquest 

fet també incrementa el compliment de les lleis Antitabac.  
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TAULA 12- Evolució de taxa de mortalitat bruta 

per càncer de pulmó per cada 100.000 habitants 

als anys 2005-2011        

   

Any Homes Dones Total 

2005 80 11,9 45,6 

2006 80,1 12,2 45,8 

2007 79,6 13,3 46,1 

2008 75,8 13,4 44,3 

2009 77,6 14,3 45,7 

2010 75 15,4 44,9 

2011 74,4 16,6 45,2 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  del registre de Mortalitat de Catalunya, 2005-

2011. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos 

Sanitaris. Departament de Salut.        
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 12 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 12 

-Total- 

 Com podem veure en el gràfic i la taula anterior, a Catalunya, la taxa bruta 

per càncer de pulmó va disminuir lleugerament de l’any 2005 a l’any 2011: 

-A l’any 2005, la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó va ser de 45,6.   

-A l’any 2011, la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó va disminuir a 

una taxa de 45,2. 

 

 A mida que van anar transcorrent els anys, es van produir petits increments 

en la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó a Catalunya: 

-El primer, tot i que va ser molt lleu, es va originar de l’any 2005 (amb una taxa 

de mortalitat per càncer de pulmó de 45,6) a l’any 2007 (es van produir 46 

morts estimades per càncer de pulmó). 

-El segon increment es va produir de l’any 2008 al 2009. L’any 2008 va tenir 

exactament una taxa de 44,3  morts per càncer de pulmó, mentre que a l’any 

2009 es van originar 45,7 morts per aquest càncer. 

-L’últim va produir-se de l’any 2010 , amb una taxa de 44,9 morts per càncer de 

pulmó, a l’any 2011, amb una taxa de 45,2 morts pel mateix càncer.  

  

 Per altra banda, al Gràfic anterior, també hi podem apreciar decreixements: 

-El primer fou de l’any 2007 a l’any 2008, passant de tenir una taxa bruta de 

mortalitat per càncer de pulmó de 46,1, a una taxa de 44,3.   

-El segon es va produir de l’any 2009 al 2011. El primer any va assolir 

acuradament 45,7 morts per càncer de pulmó; el segon, 45,2.  
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-Homes-  

 La taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó en els homes catalans 

també va disminuir de l’any 2005 a l’any 2011. Per tant, l’evolució va ser 

positiva: 

-A l’any 2005, la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó per cada 100.000 

homes catalans va ser de 80.  

-A l’any 2011, la taxa bruta va passar a ser de 74,4 morts per càncer de pulmó 

per cada 100.000 homes catalans.    

 

 Durant tota  l’evolució de mortalitat per càncer de pulmó en els homes, sols 

es va produir un increment considerable. Aquet va tenir inici a l’any 2008, i 

va acabar a l’any 2009, passant d’una taxa de mortalitat per càncer de 

pulmó de 75,8 a 77,6.  

 

*Els decreixements de mortalitat per càncer de pulmó en la població masculina 

van ser els següents: 

-El primer s’inicià a l’any 2006, produint-se 80,1 defuncions per càncer de 

pulmó per cada 100.000 homes catalans, i finalitzà a l’any 2008, any en que es 

van produir 75,8 defuncions per càncer de pulmó per cada 100.000 homes 

catalans.   

-L’últim d’aquest període analitzat es produí de l’any 2009 al 2011. El primer 

any va assolir acuradament 77,6 morts per càncer de pulmó; el segon, 74,4.  

 

-Dones-  

 El gràfic de taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó en la població 

femenina mostra un creixement progressiu de l’any 2005 a l’any 201. 

L’evolució va ser totalment negativa:  
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-A l’any 2005, aproximadament 12 dones per cada 100.000 dones catalanes 

van morir per càncer de pulmó. 

-A l’any 2011, la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó per cada 100.000 

dones va arribar a ser de 16,6.  

 

 El fet que hem de destacar és que en tots els anys, no hi va haver ni una 

sola disminució en la mortalitat per càncer de pulmó en les dones catalanes.   

 

Conclusions del Gràfic 12 

 L’augment progressiu de mortalitat per càncer de pulmó en les dones de 

l’any 1990 a l’any 2012 a Catalunya es relaciona principalment amb: 

-El tabac: el creixement progressiu de dones fumadores. Aquest incident es 

demostra en Gràfic 11,  on s’aprecia clarament el creixement progressiu del 

consum de tabac en les dones.   

 

 La disminució de la mortalitat per càncer de pulmó en la població masculina 

de l’any  2005 a l’any 2011 no sembla que es trobi directament relacionada 

amb el percentatge d’homes fumadors. Si observem el Gràfic 11, veurem 

que a partir de l’any 2006,  es va produir un augment fins a l’any 2011.  

Tanmateix, també podem arribar a la conclusió que la mortalitat per càncer 

de pulmó va disminuir perquè el percentatge d’homes fumadors dels anys 

2005-2011 va ser molt més baix  respecte als anys anteriors (l’any 2006 va 

ser el segon any amb el percentatge d’homes fumadors més baix de tot el 

període analitzat).  

 

 El fet que els homes presentin unes xifres de mortalitat per càncer de pulmó 

superiors a les de les dones sembla ser principalment atribuït a: 
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-Tenen un percentatge superior de fumadors, d’acord amb el Gràfic 11: mentre 

els homes, a l’any 2011, tenien un percentatge de 34,2%, les dones, al mateix 

any, de 22,9% 

-Segons diversos estudis, hi ha diferències biològiques i clíniques existents 

entre homes i dones amb càncer de pulmó. 

-Segons dades de l’Associació per a la Investigació de Càncer de Pulmó en 

Dones (ICAPEM), les dones tenen unes característiques moleculars diferents, i 

una reparació del seu ADN diferent a la dels homes davant tòxics com el tabac. 

-La tolerància als tractaments antitumorals també és diferent. Per exemple, 

existeix una major toxicitat de nàusees i vòmits entre les dones que pot 

impactar en el benestar i en la qualitat de vida de les pacients.  

-S'ha comprovat que les dones amb càncer de pulmó responen al tractament 

de diferent manera i viuen durant més temps després del diagnòstic que els 

homes, o que es diagnostica en fases més primerenques que en els homes. 

 

 Finalment, deixant de banda el sexe, s’ha de tenir en compte els següents 

punts sobre el càncer de pulmó: 

-Segons les últimes dades publicades (EUROCARE-4), el càncer de pulmó és 

un dels càncers amb pitjor pronòstic a Catalunya i a la resta del món, degut a 

l’agressivitat del tumor i a la dificultat  de realitzar un diagnòstic precoç.  

-La supervivència global al càncer de pulmó és només d'un 10% a els cinc anys 

del diagnòstic, sense tenir en compte l'edat del pacient, ni tipus de tumor, ni 

fase en què es comença a tractar la malaltia, segons dades de l'Associació 

Espanyola Contra el càncer (aecec).  

-També hem de destacar el tractament per al càncer de pulmó, que no es troba 

gaire desenvolupat, i el fet que no existeix una  prova de rutina que serveixi per 

detectar el càncer de pulmó en les seves primeres fases. 
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4.2.4 Estudi comparatiu del 

consum de tabac i el càncer de 

pulmó entre un país desenvolupat 

i un país en desenvolupament 
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TAULA 13- Percentatge de fumadors adults (homes i 

dones) d'Espanya i Marroc a l'any 2012 

  

Sexe Espanya Marroc 

Homes 33 32 

Dones 27 2 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de Globocan 2010, IARC. 
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GRÀFIC 13- Percentatge de fumadors 
adults (homes i dones) d'Espanya i 

Marroc a l'any 2012

Espanya Marroc

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 13 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 13 

En el gràfic anterior, es pot apreciar de forma clara que a l’any 2012, la 

població masculina, tant a Espanya com al Marroc, va consumir molt més tabac 

que la població femenina.  

 

-Espanya- 

A Espanya, a l’any 2012, el percentatge d’homes fumadors va ser del 33%, 

mentre que a poca distància, s’hi trobava el percentatge de dones fumadores, 

que va ser del 27%.  

 

-Marroc- 

Al Marroc, s’observa de seguida que hi ha va haver una gran diferència entre el 

percentatge d’homes i dones fumadores: el percentatge d’homes fumadors ca 

ser del 32%, mentre que el de les dones, del 2%.  

 

-Comparació del percentatge de fumadors entre els dos països- 

 Les dades del Gràfic 13 reflecteixen clarament la diferència del consum de 

tabac a nivell de sexe entre un país desenvolupat, com Espanya, i un país 

en desenvolupament, com el Marroc.                                                                             

Entre  els homes espanyols i marroquins, el percentatge de fumadors no es 

troba tan distanciat: 

-A l’any 2012, a Espanya, el 33% d’homes fumaven, mentre que al Marroc, el 

32%.  
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La gran diferència es troba en el percentatge de fumadores espanyoles i 

marroquines:  

-A Espanya, a l’any 2012, el 27% de dones fumaven, mentre que al Marroc, al 

mateix any, sols el 2%.  

 

 

Conclusions del Gràfic 13 

-Homes- 

Com hem pogut observar, el percentatge de fumadors entre la població 

masculina d’Espanya i Marroc va ser gairebé el mateix.                                                     

No obstant això, el Marroc va presentar un percentatge més baix d’homes 

fumadors:  

-Segons informació d’una guia turística del Marroc sobre el consum de tabac, 

fumar és el passatemps nacional dels homes del Marroc i trobar un restaurant o 

un hotel de no fumadors és una cosa totalment estranya (només els hotels de 

més categoria tenen una política de no fumadors). 

-Cal destacar que la majoria dels líders religiosos consideren que el tabac està 

prohibit, però  només s'evita seriosament durant les hores de dia del mes 

sagrat del ramadà.  

 

-Dones- 

En el gràfic anterior, s’observen uns percentatges de fumadores  molt diferents 

entre les dones espanyoles i marroquines.  

Les causes d’aquesta diferència semblen estar relacionades amb les 

desigualtats que hi ha a la cultura dels dos països:  
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-Al Marroc, es considera inacceptable que les dones fumin, ja que fumar és un 

dret dels homes. La cultura no permet la igualtat entre els dos sexes.  

-A Espanya, les raons per les quals les dones adquireixen aquest vici són 

principalment la publicitat, l’estrès (que causa ansietat), els patrons estètics 

(fumar ajuda a controlar el pes...).   

 

En conclusió, l’explicació principal del percentatge de fumadores 

marroquines que es reflecteix en el gràfic 13 sembla ser que l'hàbit és present 

entre les ciutadanes de classe alta, o en les dones que viuen en les grans 

ciutats, les quals, fumen d’amagat, segons  Kaneez Zehra- una especialista 

pakistanesa que va intervenir en el Primer Simposi Internacional de Dona i 

tabac.  
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TAULA 14- Índex d'incidència del càncer de 

pulmó a Espanya i Marroc per cada 100.000 

habitants a l'any 2012  

 

País Homes Dones Total 

Marroc 25,5 2,8 13,6 

Espanya 52,5 11,3 30,8 

 

Font: elaboració: pròpia a partir de les dades  de Globocan 2010, IARC. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 14 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 14 

Partint del gràfic anterior, s’observa ràpidament que es van produir més del 

doble de casos de càncer de pulmó  a Espanya que al Marroc, tant en la 

població femenina com en la masculina.  

 

-Total- 

Com hem dit anteriorment, a l’any 2012, Espanya va presentar més del doble 

de casos de càncer de pulmó que el Marroc: mentre Espanya va tenir un índex 

d’incidència de càncer de pulmó de 30,8, el Marroc tan  sols de 13,6.  

 

-Espanya- 

A Espanya,  a l’any 2012,  la diferència  entre els índexs d’incidència de càncer 

de pulmó en els homes i les dones va ser molt àmplia: 

-En els homes,  es van detectar aproximadament 52,5 casos de càncer de 

pulmó per cada 100.000 homes  a l’any 2012. 

-En les dones,  11,3 casos de càncer de pulmó per cada 100.0000  dones van 

ser diagnosticats a l’any 2012.  

 

-Marroc- 

A diferència d’Espanya, el Marroc va presentar uns índexs d’incidència de 

càncer de pulmó més baixos:  

-En els homes, es van detectar 25,5 casos  nous de càncer de pulmó per cada 

100.000  homes marroquins.    

-En les dones, només el 2,8 de casos per 100.000 marroquines de càncer de 

pulmó van ser diagnosticats.   
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-Comparació de la incidència de càncer de pulmó entre els dos països- 

 Continuant amb l’anàlisi, cal destacar que hi ha més diferència entre els 

índexs d’incidència de càncer de pulmó en la població masculina que la 

femenina d’Espanya i Marroc: 

-A l’any 2012, a Espanya, es van diagnosticar 52,5 casos nous de càncer de 

pulmó per cada 100.0000 homes espanyols. 

 -Al Marroc, al mateix any, es van diagnosticar 25,5 casos nous de càncer de 

pulmó per cada 100.000 homes marroquins.  

 

Per altra banda, els índexs d’incidència de càncer de pulmó entre les dones 

espanyoles i marroquines no estaven tant distanciats:  

-A Espanya, a l’any 2012, es van diagnosticar 11,3 casos nous per cada 

100.000  espanyoles.  

-Al Marroc, al mateix any, es van diagnosticar 2’8 casos nous de càncer de 

pulmó per 100.000 marroquines.     

 

Conclusions del Gràfic 14 

El fet que a Espanya, hi hagués un índex d’incidència de càncer de pulmó 

superior al Marroc sembla ser resultat principalment de: 

-Segons la Organització Mundial de Salut (OMS), a Espanya, a l’any 2012, hi 

havia una esperança de vida de 79 anys en els homes, i 85 anys en les dones; 

al Marroc, les xifres eren de 69 anys en els homes i 73 en les dones.  

Aquestes dades indiquen que a l’any 2012, a Espanya, hi havia més nombre 

d’ancians. Aquest fet sembla estar relacionat amb la major incidència de càncer 

de pulmó que el Marroc, ja que l’envelliment és una causa fonamental del 

càncer.   
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-Tot i que actualment no existeixen proves específiques per detectar el càncer 

de pulmó, hi ha molts procediments que s’utilitzen per diagnosticar aquest 

càncer (radiografia de tòrax, citologia d’esput, broncoscòpia, etc).                                  

Aquests programes de detecció precoç en els països desenvolupats, com 

Espanya, produeixen un augment del nombre de casos diagnosticats de càncer 

de pulmó.                                                                                                                                             

Els països en desenvolupament, com el Marroc, no disposen de la majoria dels 

procediments anomenats anteriorment, per les següents raons:  

 Són molt costosos. 

 Necessiten comptar amb una bona infraestructura sanitària i mantenir-se 

durant un llarg termini, fet que augmenta considerablement el preu. 

 

-Sembla ser que la gran diferència entre la incidència del càncer de pulmó en 

els homes a Espanya i al Marroc no té relació amb el percentatge de fumadors,  

ja que segons el Gràfic 13, hi ha molt poca diferència entre els percentatges 

d’homes fumadors entre els dos països: a Espanya, a l’any 2012, el 33% 

d’homes fumaven, i al Marroc, el 32%.                                                                                                    

Per altra banda, en les dones, queda evident que aquesta diferència en la 

incidència del càncer de pulmó sembla estar influït pel tabac, ja que segons el 

Gràfic 13, el 27% de dones espanyoles fumava a l’any 2012, mentre que al 

Marroc, sols el 2%.  

 

.   
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TAULA 15- Índex de mortalitat per càncer de 

pulmó a Espanya i Marroc per cada 100.000 

habitants a l'any 2012 

 

País Homes Dones Total 

Marroc 22,9 2,5 12,2 

Espanya 40,3 8 22,8 

   

Font: elaboració: pròpia a partir de les dades  de Globocan 2010, IARC. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades  de la taula 15 
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Anàlisi de la taula i el gràfic 15 

Els resultats del gràfic anterior són clars: els índexs més elevats de mortalitat 

per càncer de pulmó a l’any 2012 es troben a Espanya.                                                       

Cal destacar que en les dones, l’índex de mortalitat per càncer de pulmó a 

Espanya va ser més del triple que  la del Marroc.   

 

-Total- 

A l’any 2012, els índexs de mortalitat per càncer de pulmó en la població 

masculina entre el Marroc i Espanya estaven molt distanciats: mentre a  

Espanya, es van produir  40,3 defuncions per càncer de pulmó per 100.000 

habitants, al Marroc, se’n van produir 22,9 per 100.000 habitants.  

 

-Espanya- 

A Espanya,  a l’any 2012,  la diferència  entre els índexs de mortalitat  de 

càncer de pulmó en els homes i les dones és molt àmplia: 

-En la població masculina, 40,3  homes (per 100.000 homes) van morir per 

càncer de pulmó al 2012.  

-En la població femenina, 8 dones per cada 100.0000 van morir per càncer de 

pulmó al mateix any.  

 

-Marroc- 

Els índexs de mortalitat per càncer de pulmó al Marroc entre els dos sexes 

també estan distanciats: 

-A l’any 2012, 22,9 homes per cada 100.000 van morir per càncer de pulmó. 
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-La població femenina va tenir un índex de mortalitat per càncer de pulmó de 

2,5.  

 

-Comparació de la mortalitat per càncer de pulmó entre els dos països- 

Com apreciem en el Gràfic 15,  hi ha una diferència menys àmplia entre els 

índexs de mortalitat de la població femenina que en la masculina: 

-A Espanya, 8 dones de cada 100.0000  espanyoles van morir per càncer de 

pulmó a l’any 2012. 

-A l’any 2012, al Marroc, 2,5 dones per cada 100.000 d’elles  van morir pel 

mateix tipus de càncer.   

Per altra banda, en els homes, s’observa que a Espanya, es van produir 40,3 

morts per càncer de pulmó, mentre que al Marroc, es van produir gairebé 22,9 

morts per càncer de pulmó per 100.000 homes marroquins a l’any 2012.    

 

Conclusions del Gràfic 15 

 La mortalitat per càncer de pulmó va totalment lligada amb la incidència 

d’aquest. Per tant, per tal d’extreure les conclusions adients, cal relacionar 

el Gràfic 14 i el Gràfic 15: el primer ens informa de  la incidència de càncer 

de pulmó al Marroc i a Espanya a l’any 2012, mentre que el segon, de la 

mortalitat. La seva relació és la següent:   

-Total- 

-A l’any 2012, la incidència total de càncer de pulmó al Marroc va tenir un índex 

de 13,6, mentre que l’índex de mortalitat per càncer va ser de 12,2.  

-Al mateix any, a Espanya, l’índex d’incidència de càncer de pulmó va ser de 

30,8, i l’índex de mortalitat, de 22,8.  
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-Homes- 

-A l’any 2012, l’índex d’incidència de càncer en els homes del Marroc va tenir 

un índex de 25,5;  el de mortalitat, de 22,9.  

-A l’any 2012, a Espanya,  l’índex d’incidència  de càncer de pulmó en els 

homes va ser de 52,5, i el de mortalitat, de 40,3.  

-Dones- 

-A l’any 2012, al Marroc, l’índex d’incidència de càncer en les dones va ser de 

2,8, mentre que l’índex de mortalitat, de 2,5.  

-A l’any 2012, a Espanya,  l’índex d’incidència  de càncer de pulmó en les 

dones va ser de 11,3, i el de mortalitat, de 8.   

 

 En conclusió, a l’any 2012, hi va haver més mortalitat a Espanya, però més 

supervivència. Per contra, al mateix any, al Marroc, hi va haver menys 

mortalitat, però menys supervivència.                                                                                             

Les raons semblen ser les següents:  

-Els països en desenvolupament, com el Marroc, les vegades que 

s’aconsegueix diagnosticar el càncer de pulmó, ja està en fases molt 

avançades (s’ha produït metàstasi). Per aquest motiu, les probabilitats de 

supervivència disminueixen.   

-A Espanya, es disposa d’avenços en els tractaments, amb la incorporació de 

teràpies personalitzades (fàrmacs biològics que responen al perfil genètic del 

pacient), que fan que les morts disminueixin.  

-Al Marroc, no només han de lluitar contra els tumors malignes, que en molts 

casos produeixen una malaltia crònica, sinó també contra altres, com la infecció 

per VIH, amb despeses creixents i difícilment assumibles.  
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5. CONCLUSIONS GENERALS DEL TREBALL 

Finalment i un cop dut a terme l’estudi i la recerca del tema plantejat 

inicialment, puc dir que la recerca m'ha ensenyat moltes més coses de les que 

jo he inclòs i he explicat al treball. Ara és quan puc veure la recompensa de 

passar tot l'estiu buscant dades necessàries i imprescindibles per tal de portar a 

terme la recerca feta. En el moment que em vaig plantejar el tema del treball, 

no en tenia ni idea d’alguns  resultats obtinguts.  

Així doncs, després de la recerca necessària,  he arribat a les següents 

conclusions: 

1.- Segons el Gràfic 1, durant els anys 1993-2007, es va produir un augment de 

l’índex d’incidència total (el conjunt d’homes i dones) del càncer a Catalunya.   

2.- Partint del Gràfic 2, de l’any 1990 a l’any 2012, es pot comprovar com 

conforme augmenta l’edat del grup de la tercera edat, augmenta l’increment de 

població. Així, es pot comprovar, com es produeix un increment de població del 

88%, 30%, 59%, 90% i 159%, en les franges d’edat 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 

i>=85, respectivament.   

3.- Segons el Gràfic 3, l’índex de mortalitat per càncer de tota la població 

catalana va disminuir en el període 1990-2011.  

Les tres conclusions anteriors permeten la corroboració de la primera 

hipòtesi, la qual era:                          

“En les darreres dues dècades, la incidència de càncer ha augmentat a 

Catalunya, degut principalment a l’envelliment de la població.  No obstant 

això, la mortalitat per càncer ha tendit a disminuir principalment degut als 

diversos avenços mèdics de la darrera dècada.‘’ 

 

4.- Partint del Gràfic 3, els homes van presentar un índex de mortalitat per 

càncer superior al de les dones durant el període 1990- 2011 a Catalunya.   
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5.- Segons el Gràfic 4, tant a l’any 2006 com el 2011,  les dones van visitar amb 

més freqüència un metge de família, després de notar alguna molèstia, per un 

problema de salut o a causa d’una malaltia pròpia. 

Les dues conclusions anteriors permeten realitzar la corroboració de la 

segona hipòtesi:      

‘’Els homes presenten un índex de mortalitat per càncer superior al de les 

dones, per diversos factors, un dels quals és la més baixa freqüència en 

les visites al metge. Molts homes, encara que notin molèsties, sovint 

renuncien a buscar ajuda mèdica immediatament.’’ 

6.- Segons el Gràfic 3, el decreixement de l’índex de mortalitat per càncer a 

Catalunya de l’any 1990 al 2011 va produir-se més ràpidament en els homes  

que en les dones.   

7.- Segons el Gràfic 3, de l’any 1993 a l’any 2007, es va produir un augment de  

la supervivència del càncer en els homes i les dones de Catalunya.                                              

Aquest augment  es va produir més ràpid de l’any 2000 al 2007. 

8.- Segons el Gràfic 3, a Catalunya, els homes tenen un índex de supervivència 

menor per càncer que les dones. Tanmateix, la diferència és lleu.     

9.- Segons el Gràfic 4, a Catalunya, la freqüentació a  Atenció primària va 

disminuir de l’any 2006 al 2011, en els dos sexes.  

10.- Segons el Gràfic 5, durant els 1998-2007,  els 5 càncers més freqüents  en 

els homes catalans van ser el de pròstata, pulmó, còlon i recte, bufeta de l’orina 

i cavitat oral-faringe. Així mateix, el percentatge d’incidència de càncer de 

pròstata i de còlon i recte va augmentar.  Per contra, el percentatge d’incidència 

dels càncers de pulmó, bufeta i cavitat oral-faringe va disminuir.  

12.- Segons el Gràfic 7, els 5 càncers que van causar més mortalitat en els 

homes catalans als anys 1998-2007 van ser el de pulmó, còlon i recte, pròstata, 

bufeta de l'orina i estómac.  
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El percentatge de mortalitat en els homes catalans per càncer de pulmó es va 

mantenir estable de l’any 1998 al 2007,  mentre que el percentatge de 

mortalitat dels càncers de còlon-recte i d’estómac va augmentar. El dels 

càncers de pròstata i bufeta va disminuir.  

14.- Partint del Gràfic 6, els 5 càncers que van causar més incidència en les 

dones van ser el de mama, còlon i recte, cos d’úter, limfoma de Hodgkin i 

estómac als anys 1998-2002, mentre que als anys 2003-2007, van ser el de 

mama, còlon i recte, cos d’úter, pulmó i limfoma de Hodgkin. Així, el 

percentatge d’incidència en les dones dels càncers de mama, còlon i recte,  i 

pulmó va augmentar, mentre que el dels càncer de cos d’úter, limfoma de 

Hodgkin, i estómac va disminuir.  

17.- Partint del Gràfic 8, els 5 càncers que van causar més mortalitat en les 

dones catalanes als anys 1998-2007 van ser el càncer de mama, còlon i recte, 

pulmó, pàncrees i estómac. Seguint, el percentatge de mortalitat en les dones 

per càncer de pulmó i pàncrees va augmentar. El percentatge de mortalitat per 

càncer de còlon i recte, estómac i mama va disminuir en el mateix període.  

18.- Segons els Gràfics 9 i 10, de l’any 1990 a l’any 2012 es va produir una 

disminució en el percentatge  d’homes fumadors a Catalunya. En canvi, en el 

mateix període, hi va haver un augment en el percentatge de dones fumadores 

en totes les franges d’edat, excepte la de 15-24 i 25-34. Com a conseqüència i 

basant-nos en el Gràfic 12, a Catalunya, la taxa de mortalitat per càncer de 

pulmó en la població masculina va disminuir de l’any 2005 a l’any 2011, mentre 

que la de la població femenina va augmentar.  

19.- Segons el Gràfic 11, de l’any 1990 a l’any 2012 es va produir una 

disminució del percentatge de fumadors a Catalunya. Aquest fet pot haver  

influenciat d’una forma molt important en la disminució lleu del càncer de pulmó 

en el període 2005-2011 de Catalunya, tal com es pot veure en el gràfic 12. 

El primer paràgraf de la conclusió 19 permet descartar la tercera hipòtesi, 

la qual era la següent:  
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‘’El nombre de fumadors a Catalunya ha augmentat en les dues darreres 

dècades, encara que lleument, degut principalment a la incorporació 

progressiva al consum de tabac de les dones.’’    

Com hem demostrat en el Gràfic 11, el percentatge total de fumadors de  

Catalunya va disminuir de l’any 1990 a l’any 2011. Encara que el percentatge 

de dones fumadores va augmentar durant aquest període, el decreixement del 

percentatge d’homes fumadors, que va presentar unes xifres molt més 

elevades que les dones durant tot el període, va causar que el percentatge total 

de fumadors disminuís.  

Per altra banda, el segon paràgraf de la conclusió 19 permet descartar la 

quarta hipòtesi: 

‘’A Catalunya, a mesura que ha anat avançant el segle XXI,  la mortalitat 

per càncer de pulmó ha anat augmentant degut fonamentalment a la 

incorporació de les dones al consum de tabac.  

Encara que la taxa bruta de mortalitat per càncer de pulmó en les dones va  

augmentar de l’any 2005 al 2011, el decreixement de la taxa bruta de mortalitat 

en els homes, que va presentar unes taxes de mortalitat molt més elevades 

que les dones, va causar que la taxa total  de mortalitat per càncer de pulmó 

disminuís a Catalunya.   

20.- Partint del Gràfic 11, a Catalunya, durant els anys 1990-2012, els homes 

van presentar un percentatge de fumadors molt superior al de les dones. Com 

a conseqüència i partint del Gràfic 12, a Catalunya, els homes presenten una 

taxa  de mortalitat per càncer de pulmó superior a la de les dones durant els 

anys 2005-2011.   

El primer paràgraf de la vintena conclusió ens permet afirmar la hipòtesi 

5, formulada a l’inici:  

‘’A Catalunya, actualment, els homes continuen consumint més tabac que 

les dones’’.  
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21.- Segons els Gràfics 9 i 10, a Catalunya, durant els anys 1990-2011,  la 

franja d’edat amb el percentatge de dones i homes fumadors mes alt va ser la 

de 25-34 anys; mentre que la més baixa va ser la que inclou els 65 i més anys. 

22.- Segons el Gràfic 13, a l’any 2012, el Marroc va presentar un percentatge 

més baix d’homes i dones fumadores que Espanya. 

23.- Segons el Gràfic 14, a l’any 2012, Espanya va presentar un índex 

d’incidència de càncer de pulmó que va ser més del doble del de Marroc.   

24.- Segons el Gràfic 15,  a l’any 2012, Espanya va presentar un índex de 

mortalitat per càncer de pulmó més elevat que el Marroc.                                                                                                                             

No obstant això, a Espanya hi va haver més supervivència.   

Les tres conclusions anteriors (22, 23 i 24) em permeten corroborar la 

sisena hipòtesi, la qual era:  

‘’Els països desenvolupats presenten més incidència de càncer de pulmó 

que els països en desenvolupament, ja que en els primers, el consum de 

tabac és més elevat.  Com a conseqüència, també hi ha més mortalitat per 

càncer de pulmó en els països desenvolupats.’’ 

25.- Segons el Gràfic 14, a l’any 2012, les dones del Marroc van tenir un índex 

d’incidència de càncer de pulmó 9 vegades més baix que el dels homes del 

mateix país.                                                                                                                    

La causa d’aquest fet la podem comprovar en el Gràfic 13, el qual mostra la 

gran diferència de consum de tabac entre els dos sexes:  el percentatge de 

dones marroquines fumadores és 16 vegades més baix que el d’homes 

marroquins fumadors.  
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7. VALORACIÓ PERSONAL 

 

M’agrada poder dir que no m’he equivocat en triar aquest tema. Al 

començament tenia bastants dubtes pel motiu de si el treball em quedaria 

original i diferent.  Crec que ho he aconseguit.   

Aquest treball ha estat molt útil per conèixer realment el món del  càncer,  un 

món molt ampli i conegut, però a la vegada, amb moltes incògnites per 

resoldre. Tot i això, estic segura que en un futur, serem capaços de contestar a 

un i cadascun dels interrogants.  

Aquest treball també m’ha ajudat a entendre i a comprendre el mecanisme del 

càncer, a prendre consciència sobre ell i a posar-me a la pell de totes les 

víctimes.                                                                                                                                

Una cosa m’ha quedat clara: Tothom ha de cuidar el seu cos.  Tots decidim els 

hàbits i estil de vida que volem seguir, els quals poden influir molt en el fet de 

patir càncer.            

Per tant, espero que aquest treball pugui fer entendre a algunes persones la 

importància de cuidar el cos i també, a les que ja n’estan conscienciades, 

facilitar-los més informació sobre aquesta.  

Per altra banda, la veritat és que després de veure que t’has passat moltes 

hores realitzant el treball, ja sigui buscant informació per internet, llegint i/o 

buscant en llibres especialitzats, però veus que t’ha quedat un treball 

estructurat, ets sents molt satisfet amb tu mateix.   

Finalment, he de dir que a part d’aprendre moltes conceptes que no sabia,  

aquest treball m’ha ajudat a aprendre i a moure’m per tal d’aconseguir la 

informació necessària. 

 

 


