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1. Introducció 
Càncer. Una paraula que només sentir-la, provoca un sentiment de por tant per la 

persona que pateix aquesta malaltia, com per els familiars. Por a lo desconegut i 

sobretot, por a la mort. 

 

A partir del moment en què es coneix el diagnòstic, es produeixen una sèrie de canvis 
en la vida del pacient i la seva família. Al pacient li sorgeixen moltes preguntes: “Què 

he fet jo?”, “Per què a mi?”… I també un sentiment d’incertesa envers la seva rutina i 

hàbits diaris, relacions socials, la incògnita de saber com acabarà tot… 

 

En quan a la família, podríem dir que ser familiar d’una persona amb càncer, és com 

viure dues vides paral·leles. Exteriorment, has de posar bona cara i transmetre el teu 

sentiment de força davant el malalt, mentre per dins, plores desconsoladament.  

 

Malauradament, he conegut de primera mà tot tipus de casos com a familiar. Persones 

que han guanyat a la malaltia, i en canvi d’altres que, per molt que lluitessin fins al 

final, la malaltia va poder amb ells. Persones que ho han hagut de passar completament 

soles, i persones que ho han passat sabent que estaven envoltades de tota la família. 

Persones que han preferit no fer tractament i viure bé fins que el seu cor digués prou, i 

altres que han optat per fer-lo sense saber del cert si funcionaria o no. Però al cap i a la 

fi, totes elles, persones que un dia van ser diagnosticades d’una malaltia molt temuda 

per la nostra societat. 

 

El que em va portar a l’elecció del tema va ser la situació que en aquells moments 

estàvem patint la meva família i jo: el meu avi havia estat diagnosticat de càncer amb 

metàstasi. Dins meu van sorgir moltes emocions: ràbia, impotència, incredulitat, 

negació...però sobretot por, por a perdre’l. Ja havia perdut un avi quan tan sols tenia 7 

anys, i em negava a perdre’n un altre també per culpa del maleït càncer. 

 

Vaig adornar-me’n que realment, quan una persona és diagnosticada de càncer, es troba 

a la corda fluixa i que aquesta en qualsevol moment pot trencar-se, o bé tot el contrari, 

tensar-se de cop per finalment aconseguir passar-hi per sobre. En aquell moment no veia 

un tema millor. Era l’idoni.  

 

Ja només em faltava una cosa: saber com començar. I la resposta va arribar en forma de 

correu electrònic. Un e-mail que confirmava que havia estat escollida per participar al 

Jove Campus de Recerca de la UdG durant dues setmanes de Juliol. Durant varis dies 

vaig estar assistint a l’Hospital Josep Trueta ja que el Campus m’havia assignat una 

tutora allà. 

 

Al veure que el tema del càncer és molt ampli, vaig optar per centrar-me en el càncer de 

mama. Des del moment de l’elecció del tema havia tingut clar que no volia fer un treball 

mèdic, sinó un treball per afavorir-ne la conscienciació.  

 

Per això, amb aquest treball m’agradaria poder conèixer el canvi radical que suposa per 

la dona el fet de, d’un dia per l’altre, passar a ser diagnosticada de càncer, la pèrdua del 

pit, les reaccions emocionals i sentimentals i l’estigma social. De manera resumida, 

poder estudiar l’impacte i l’atenció psicosocials de la dona amb càncer de mama i la 

rebel·lió d’aquesta. 
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Per aconseguir-ho, el meu propòsit és contactar amb professionals que tenen contacte 

diari amb el càncer de mama i dones que pateixen o han patit la malaltia. A més a més, 

a ser possible, poder optar a participar a un grup de suport per a dones amb càncer de 

mama, ja que ho trobaria una experiència molt bonica i a la vegada enriquidora. 

Finalment, recerca bibliogràfica. 
 

Espero poder obtenir un bon Treball de Recerca i assolir tots els objectius mencionats. 
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2. Quan parlem de càncer 
El nostre cos té més de cinquanta bilions de cèl·lules. Les cèl·lules són la unitat més 

bàsica de vida. Aquestes s’agrupen per formar els teixits que, a la vegada, constitueixen 

els òrgans del cos com ara els pulmons, el fetge, etc. 

Normalment, les cèl·lules creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules que el cos 

necessita. Aquest procés és la divisió cel·lular (vegeu Imatge 2.1). Quan envelleixen i 

moren són reemplaçades per les noves. A vegades, també pot passar que el cicle 

cel·lular es descontroli. Si el material genètic, és a dir, el DNA, es fa malbé o es veu 

alterat, fa que es produeixin mutacions en el creixement i divisió cel·lular normals. Les 

cèl·lules no moren quan ho haurien de fer, i a la vegada se’n van creant de noves, de 

manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules 

poden formar una massa o un teixit que denominem tumor (vegeu Imatge 2.2). Tot i 

així, alguns càncers no formen tumors, com per exemple la leucèmia. 

  

  Imatge 2.1     Imatge 2.2 

 

Hi ha tumors benignes i malignes: 

-Tumors benignes1: Aquests tumors no són cancerígens. Només creixen a un sol lloc i, 

tal i com podem veure a la Imatge 2.3, normalment els tumors benignes estan envoltats 

per un càpsula externa que impedeix l’extensió local a altres teixits. 

Poden estripar-se i en la majoria de casos no tornen a aparèixer. Generalment no 

suposen una amenaça per a la vida, però poden causar algun problema de salut depenent 

de la seva mida i ubicació. 
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Tot i així, hi ha tumors benignes que tenen la capacitat de convertir-se en malignes. Un 

exemple d’aquests podria ser el teratoma.  

 

         Imatge 2.3 

 

-Tumors malignes: Aquests tumors són cancerígens. Poden envair teixits que estiguin a 

prop i disseminar-se a altres parts del cos (vegeu Imatge 2.4).  

Una característica comuna de tots els càncers és la pèrdua de cohesió entre les cèl·lules 

d’un mateix teixit. En separar-se de les cèl·lules que l’envoltaven, la cèl·lula cancerosa 

pot entrar al torrent sanguini i envair altres teixits. Això esdevé una metàstasi2. 

Els tumors malignes són característics per la seva gran velocitat de propagació i per 

envair i reproduir-se d’una manera molt ràpida. També perquè poden fer perdre la 

funció dels òrgans que envaeixen. 

Aquest tipus de tumor pot ocasionar la mort del pacient si no es diagnostica i es tracta a 

temps. 

 

Imatge 2.4 

 

 

___________________________________ 

1.
Medline Plus (servei de la Biblioteca Nacional de Medicina d’Estats Units) 

2.
Biocontext 2n Batx. 
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3. El càncer a Catalunya 

 

3.1. Principals càncers 
Hi ha un gran nombres de tipus de càncer. Això es deu a que pràcticament en tots els 

teixits del nostre cos es pot esdevenir un càncer. A la taula següent (Taula 3.1.1), extreta 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, podem observar el nombre de 

casos incidents anuals dels 10 tumors més freqüents a Catalunya en els anys 2003-2007. 

 

     Taula 3.1.1 

  

3.2. Prevalença3 
La prevalença és el número de persones que viuen amb un diagnòstic de càncer en una 

àrea geogràfica determinada i per tant, és un indicador de salut poblacional que mesura 

la càrrega sanitària produïda per càncer. Normalment, és mesurada en períodes de 5 

anys. 

Tot seguit, es presenta la prevalença en el període 2003-2007 que mostra el número de 

pacients oncològics que vivien a Catalunya amb un diagnòstic de càncer realitzat en 

aquests 5 anys (vegeu Taules 3.2.1 i 3.2.2). L’any 2007, hi havia a Catalunya uns 

99.623 ciutadans diagnosticats, dels quals 55.946 eren homes i 43.677 dones.  

Com que la prevalença depèn de la incidència i la supervivència, a l’augmentar aquestes 

a Catalunya, la prevalença ha augmentat en els darrers anys. 

 

 

___________________________________ 

3.
Dades extretes de la Generalitat de Catalunya 
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     Taula 3.2.1 

     Taula 3.2.2 
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3.3. Incidència 
La incidència del càncer a Catalunya comparada amb la d’altres països europeus ens 

situa en una posició intermèdia-alta en els homes i més baixa en les dones (vegeu 

Gràfics 3.3.1), d’acord amb les dades del darrer volum publicat per l’Agència 

Internacional de Recerca sobre Càncer (IARC) l’any 2007 i que corresponen al període 

1998-2002. 

 

     Gràfics 3.3.1 

 

4. I el càncer de mama?4 
El càncer de mama és un tumor maligne que s’origina a les cèl·lules del pit. Per 

entendre millor aquest tipus de càncer, abans, és millor familiaritzar-se amb les diferents 

parts d’un pit (vegeu Imatge 4.1). 

La mama està situada sobre els músculs que cobreixen les costelles. Principalment està 

formada per teixit adipós (de greix) que és el que li dóna consistència i volum. La mama 

es compon de lòbuls que a la vegada contenen els lobels, on hi ha les glàndules de 

secreció de la llet. 

 

 

___________________________________ 

4.
Informació extreta del “Canal Salut” de la Generalitat de Catalunya 
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Hi ha uns petits conductes, anomenats ductes, que connecten les glàndules, els lòbuls i 

els lobels. Mitjançant els ductes la llet arriba fins al mugró, que es troba en el centre de 

l’arèola (la zona de pell més fosca que envolta el mugró). 

 

                       Imatge 4.1 

 

Tota la mama està irrigada per vasos sanguinis i vasos limfàtics. Els vasos sanguinis 

aporten la sang a les cèl·lules. Els vasos limfàtics formen part del sistema de defenses 

del cos i es connecten amb els ganglis, que són els que atrapen els bacteris, les cèl·lules 

canceroses i altres substàncies perjudicials que li arriben a traves de la limfa, un líquid 

de color clar que circula pels vasos limfàtics.  

 

Els ganglis limfàtics 

més propers a la 

mama són a l’aixella, 

a l’artèria mamària i a 

la zona de sobre de la 

clavícula, a la base 

del coll (vegeu 

Imatge 4.2). 

  

   

 

 

 

        Imatge 4.2 
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Quan les cèl·lules tumorals procedeixen del teixit glandular de la mama i tenen 

capacitat d'envair els teixits sans del voltant i d'arribar a òrgans allunyats i implantar-

s’hi, parlem de càncer de mama. 

El càncer de mama es pot trobar en diferents situacions: 

-In situ: quan es troba localitzat on es va iniciar, al ducte (vegeu Imatge 4.3) o al lòbul. 

(vegeu Imatge 4.4). 

    

  

  

Imatge 4.3              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.4 
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-Infiltrant: quan es trenca el ducte o el lòbul i infiltra el teixit de la mama (vegeu 

Imatge 4.5). 

 

        Imatge 4.5 

 

-Amb disseminació limfàtica: les cèl·lules canceroses són transportades als ganglis a 

traves de la limfa. El grup ganglionar que més sovint queda afectat és el de l’aixella. 

(vegeu Imatge 4.6). 

        

       Imatge 4.6 

A ductes 
B lobels 
C secció dilatada del conducte  
   per emmagatzemar la llet 
D mugró 
E teixit mamari 
F múscul del tòrax 
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- Amb disseminació a través de la sang: La sang transporta les cèl·lules canceroses a 

altres òrgans; els més freqüents són els ossos, el fetge, el pulmó i el cervell. Així, el 

càncer que es genera en aquests òrgans té el mateix tipus de cèl·lules que el càncer de 

mama, per tant s’anomena càncer de mama amb metàstasi pulmonar, per exemple; no és 

un càncer de pulmó i, per tant, és tractat com a càncer de mama amb metàstasi. A la 

Imatge 4.7 podem veure com la cèl·lula tumoral d’un càncer de mama perd la cohesió 

amb les cèl·lules que componen el pit, i aquesta arriba als capil·lars sanguinis. 

Aleshores, viatja pel torren sanguini fins que s’estableix a un nou òrgan i allà es forma 

un nou tumor. Tot i així, algunes d’aquestes cèl·lules tumorals són eliminades pel 

sistema immunitari. 

 

     Imatge 4.7 

 

Per aquest motiu cal evitar la metàstasi, ja que el 90 % de les morts per càncer no es 

deuen al tumor primari sinó als secundaris, segons indica el CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), la major institució pública dedicada a la investigació a 

Espanya. 
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4.1. Evolució5 
La incidència del càncer de mama augmenta de forma significativa, en especial en 

l’últim període analitzat (1985-2002), com podem observar en el Gràfic 4.1.1. 

 

     Gràfic 4.1.1 

 

No obstant això, la mortalitat en el període de 1985-2004 (vegeu Gràfic 4.1.2) 

descendeix, fet que indica millores en la supervivència associades als avenços en el 

tractament i al diagnòstic en estadis més precoços. 

 

Gràfic 4.1.2 

___________________________________ 

5.
Pla director d’oncologia (PDO) que desplega el Departament de Salut (DS) des del 2001 
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4.2. Prevalença 
El càncer de mama es posiciona en primer lloc com el càncer més prevalent. En el 

següent gràfic de barres (Gràfic 4.2.1), extret del projecte Globocan realitzat del 2002 al 

2007 per IARC (International Agency for Research on Cancer), queda reflectit el gran 

nombre de persones que durant aquest període patien càncer de mama, seguit del càncer 

de còlon i recte. 

 

     Gràfic 4.2.1 

 

4.3. Tractaments5 
Com en altres tumors, el tractament és multidisciplinari, és a dir, diverses disciplines de 

la salut intervenen per treballar juntes i combinar teràpies. L’elecció del tractament que 

es durà a terme depèn de diversos factors: la mida, l’estadi en el que es troba el tumor 

(molt o poc desenvolupat, extensió per altres zones…), el tipus biològic de tumor i la 

situació de salut específica de cada persona. 

Els tipus de tractament per tractar el càncer de mama són els següents: 

-Cirurgia: en general, com més petit és el tumor més opcions quirúrgiques es poden 

donar. La cirurgia és un dels tractaments més freqüents en el càncer de mama. N’hi ha 

de diferents tipus: 

 

__________________________________ 

5.
Informació extreta del “Canal Salut” de la Generalitat de Catalunya 
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-Cirurgia conservadora: la combinació de la cirurgia i la radioteràpia rep el nom de 

tractament conservador. En aquests casos, després de la intervenció quirúrgica s’aplica 

radioteràpia sobre la zona afectada. Dins d’aquest tipus de cirurgia, hi ha un subgrup: 

-Mastectomia parcial o segmental: consisteix en l’extirpació del tumor i d’un 

petit marge de teixit del voltant del tumor el qual no és cancerigen. A la Imatge 

4.3.1 podem veure com s’extreu la massa tumoral acompanyada de teixit del 

voltant d’aquesta. La aparença del pit després de l’operació dependrà de la 

quantitat de teixit extirpat, ja que queda un petit buit a la mama. A més, quedarà 

una petita cicatriu . (vegeu Imatge 4.3.2) 

               

          Imatge 4.3.1              Imatge 4.3.2 

 

-Cirurgia radical: 

-Mastectomia radical simple: consisteix en l’extirpació de tota la mama, inclòs el 

mugró, però no els ganglis limfàtics. Fa uns anys era el tractament més utilitzat. 

A la Imatge 4.3.3 podem veure una noia amb una mastectomia radical simple al 

pit esquerre. 

 

             Imatge 4.3.3 
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-Mastectomia radical modificada: s’extirpa la mama i els ganglis limfàtics de 

l’aixella. Actualment, és la tècnica més emprada. A la Imatge 4.3.4 podem 

apreciar una mastectomia radical modificada al pit i aixella drets. Podem saber 

que a la pacient li han extret també els ganglis limfàtics ja que l’àrea d’incisió 

arriba fins a l’aixella, a diferencia de la Imatge 4.3.3. 

   

     Imatge 4.3.4 

 

-Quimioteràpia: aquest tractament consisteix en l’ús de medicaments específics que 

tenen com a objectiu destruir les cèl·lules canceroses. Els medicaments es distribueixen 

per tot el cos a través de la sang. 

La quimioteràpia es pot administrar en diverses modalitats: 

-Quimioteràpia complementària: s’administra després de l’extirpació quirúrgica 

del tumor i/o dels ganglis per evitar recaigudes i disseminació. 

-Quimioteràpia primària: s’administra com a primer tractament, abans de la 

cirurgia, per tal de reduir la mida del tumor i evitar-ne la disseminació. 

-Quimioteràpia pal·liativa: s’aplica en els casos en els quals la malaltia ja està 

disseminada, amb la finalitat de prolongar la supervivència del pacient i tractar-

ne els símptomes. 

La quimioteràpia que s’utilitza en el tractament del càncer de mama pot ser 

administrada per via oral o per via endovenosa (a través de les venes), segons els 

medicaments que s’emprin. 
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Quan aquest tractament afecta a les cèl·lules sanes de la sang pot fer augmentar el risc 

de tenir infeccions, de fer-se hematomes o sagnar amb més facilitat, i sentir més 

cansament del que és habitual. Si afecta a les cèl·lules de les arrels del cabell, hi haurà 

pèrdua del cabell o canvi en el seu color i consistència. Per altra banda, si la 

quimioteràpia afecta a les cèl·lules de la boca, l’estómac i altres parts de l’aparell 

digestiu, es podria produir pèrdua de l’apetit, nàusees, vòmits, diarrea, dificultat per 

empassar, o bé tenir nafres a la boca i els llavis. 

 

-Radioteràpia: és un tractament que empra raigs d’alta energia per tal d’eliminar les 

cèl·lules canceroses. 

En el càncer de mama és habitual aplicar radioteràpia després de la intervenció 

quirúrgica amb l’objectiu de destruir possibles restes de cèl·lules tumorals. 

Hi ha dos tipus de radioteràpia: 

-Radioteràpia externa: una màquina externa al cos (anomenada accelerador 

lineal) emet la radiació específicament sobre la mama. 

-Radioteràpia interna: consisteix en la implantació d’uns tubs de plàstic estrets, a 

través dels quals s’aplica una substància radioactiva directament o prop d’on 

s’ha extirpat la mama. L’oncòleg posa, al pit on hi ha el tumor, uns tubs de 

plàstic flexible anomenats catèters. Aquests, dos cops al dia durant un nombre de 

dies determinat, estaran connectats a una màquina que aplicarà la radiació. 

A la Imatge 4.3.5 apareix una senyora que s’està sotmetent a aquest tipus de 

radioteràpia.  

 

            Imatge 4.3.5 
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-Teràpia hormonal: alguns tumors de mama necessiten hormones (estrogen i 

progesterona) per créixer. La teràpia hormonal és útil per controlar i tractar els tumors 

que les necessiten per créixer. Aquest tractament consisteix a administrar hormones, 

generalment per via oral, que bloquegen l’acció d’aquestes hormones sobre les cèl·lules 

malignes del càncer de mama o la seva formació. Amb aquesta acció s’impedeix el 

creixement i el tumor pot disminuir i fins i tot desaparèixer. 

El tractament hormonal es pot administrar sol o bé combinat amb quimioteràpia. 

 

-Teràpies biològiques: les teràpies biològiques actuen ajudant el sistema immunològic 

(defenses del cos) a lluitar contra el càncer. Només actuen contra les cèl·lules malignes i 

no sobre les sanes, per tant, els efectes secundaris són menors i, generalment, ben 

tolerats. 

S’inicia aquest tractament quan els nivells d’un determinat gen que participa en el 

creixement cel·lular són alts. El fàrmac que s’administra actua bloquejant aquest gen, 

cosa que fa més lent o atura el creixement de les cèl·lules malignes. Es pot aplicar sol o 

amb quimioteràpia, i l’administració es fa per via venosa. 

 

 

5. Impacte físic i psicosocial del càncer de mama 
Avui en dia, el diagnòstic de càncer encara significa un fort impacte per a les persones 

que el reben i els seus familiars. 

 

5.1. El “mal lleig” i l’estigma social 
La por i el rebuig a utilitzar la paraula càncer va sorgir anys enrere quan les taxes de 

mortalitat eren molt elevades. En aquella època no era estrany sentir: “Aquell senyor ha 

mort d’un mal lleig”. La població utilitzava l’expressió “mal lleig” per referir-se al 

càncer. Aquesta paraula persistia en el subconscient de la població associant-la amb 

dolor, sofriment i mort. 

Avui en dia, sabem que el càncer no és sinònim de mort, però tot i així, aquesta paraula 

encara provoca temor i respecte, raons que fan que molta gent busqui un sinònim per 

parlar de la malaltia, tal i com es feia anys enrere. Fa por a qui la diu i fa por a qui la 

sent. 

Segons les darreres estadístiques, cada cop hi ha més persones diagnosticades de càncer, 

però alhora, també hi ha una taxa més elevada de superació de la malaltia si ho 

comparem amb anys enrere. Per això mateix, s’hauria de començar a parlar del càncer 

deixant de banda l’estigma social que pateix aquesta paraula. 

A part d’això, l’any 2011, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, un seguit de 

associacions demanaven a la Real Acadèmia Espanyola que eliminessin aquesta 

accepció de la paraula càncer, dels seus diccionaris: 
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4. m. Proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos 

destructivos.“La droga es el cáncer de nuestra sociedad.” 

Les associacions consideraven que amb aquesta accepció, l’únic que es feia era utilitzar 

la paraula “càncer” per referir-se a alguna cosa dolenta. Aquest és un clar exemple 

d’estigma social, entre d’altres. 

 

5.2. Impacte físic6 
Sens dubte, l’aparença física juga un paper molt important en la societat, sent 

considerada per molts com un instrument bàsic per assolir l’èxit social i laboral.  

Freqüentment el càncer i els seus tractaments poden alterar l’aspecte físic de les 

persones que el pateixen. Aquests canvis poden ser temporals (caiguda del cabell, 

alteracions a la pell i les ungles, canvis de pes...) o bé permanents (cicatrius, 

amputacions, limfedema...).  

Alguns d’aquests canvis afecten únicament a nivell estètic mentre que d’altres 

comporten a més a més, una incapacitat funcional. 

A més, els diferents tractaments i els efectes secundaris d’aquests, provoquen en la dona 

nàusees, desgana, fatiga, insomni, disminució de la mobilitat, dificultat en les feines 

domèstiques... 

 

5.3. Impacte psicosocial 
Les dones sovint han estat valorades pel seu cos i la seva bellesa física. La feminitat, és 

a dir, les normes que la societat estableix sobre com han de ser les dones, s’associa al 

cos i a la bellesa, i les converteix, fins i tot, en objectes eròtics.7 La pacient amb càncer 

de mama ha de fer front a tot un procés de canvis que afecten a la seva feminitat: pèrdua 

del pit, pèrdua del cabell, pèrdua de la menstruació, augment de pes amb els tractaments 

hormonals... És per això que molts cops passa a sentir que ja no és atractiva ni 

desitjable. Des de sempre, els pits han constituït el signe de feminitat per excel·lència, i 

amb la pèrdua d’un d’ells o ambdós, a ella li queda un cos que malauradament ha sofert 

una pèrdua important. La pròpia dona tendeix a associar la pèrdua del pit amb la pèrdua 

de la feminitat. 

Els pits són una part del cos molt rellevant per a la dona. Culturalment, estan fortament 

relacionats amb l’àmbit de la sexualitat i l’atractiu. És un element que es valora i 

s’aprecia pel seu contingut sexual. A més, el pit també té un lligam molt important amb 

la maternitat i la lactància, i per algunes dones patir càncer de mama els suposa 

renunciar als seus desitjos de tenir fills.  

 

_____________________________________ 

6.
Ana Isabel Fernández. PSICOONCOLOGÍA. Vol. 1, Núms. 2-3, 2004, pp. 169-180 

7.
FEFOC (Fundació per a l’Educació Pública i la Formació en Càncer 
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Freqüentment, la dona vol ocultar la cicatriu o l’absència del pit, i per això redueix les 

seves activitats d’oci com anar al gimnàs, a la piscina...  

 

En quan a les relacions de parella, el càncer pot suposar un obstacle per a la 

comunicació entre els membres de la parella. La pacient de vegades se sent poc 

recolzada o considera que el suport que rep no correspon a les seves necessitats. Pot 

sentir-se sola, o per contra, excessivament protegida quan vol començar a ser autònoma 

un cop ha acabat el tractament. 

La sensibilitat de la pacient a les reaccions dels altres augmenta amb el càncer, i la seva 

parella no es lliura d’això. La dona es pot sentir afectada si el marit la mira mentre es 

despulla, per si aquest té sensacions desagradables, però alhora, si el marit no la mira, ja 

es sent rebutjada. 

La confiança de vegades fa que totes les pors o angoixes de la pacient es canalitzin en 

forma d’irritabilitat cap als seus éssers més propers i estimats. Basant-me en casos que 

conec, la meva assistència als grups de suport i el contacte amb diferents dones d’arreu 

de la Península Ibèrica, he arribat a la conclusió de que la teoria de les 6D que us 

plantejo a continuació, és certa. Les preocupacions més habituals són les següents: 

DEATH 
Por a la mort i a les conseqüències de la 

malaltia. 

DEPENDENCY Por a la dependència familiar i mèdica. 

DESFIGUREMENT 
Por a la desfiguració i canvis corporals físico-

funcionals. 

DESABILITY 
Por a la incapacitat per aconseguir plans, 

metes i objectius personals. 

DISRUPTION 
Por a la ruptura amb la vida anterior, 

relacions socials, laboral-econòmica... 

DISCOMFORT 
Por a les molèsties derivades de la malaltia i 

dels tractaments. 

   Taula 5.3.1 

A la primera columna, hi he col·locat sis paraules en anglès. Com podeu veure, totes 

comencen amb la lletra D (per aquest motiu es coneix com “la teoria de les 6D”). 

Aquests mots són els sis temors més característics que pateix una persona amb un 

diagnòstic de càncer.  
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A la columna del costat, he descrit les diferents pors, en les quals a totes hi he subratllat 

una paraula en negreta que correspon a la traducció catalana de la paraula anglesa. 

 

I la vida laboral? Pel que fa a la vida professional, sovint les dones amb càncer de 

mama es veuen obligades a deixar la feina temporalment, ja sigui per raons de cirurgia o 

bé pels tractaments. 

Normalment, almenys durant sis mesos, la persona està de baixa laboral. Tot i així, en 

certs casos, aquest temps és insuficient ja que la pròpia dona no es veu amb forces i 

ànims per continuar amb la seva vida quotidiana. 

Posteriorment, la majoria es reincorporen amb normalitat a la feina. En alguns casos, si 

la professió requereix un seguit d’esforços físics, aquests poden ser incompatibles amb 

el grau de funcionalitat post quirúrgica o bé amb les recomanacions per prevenir el 

limfedema. En aquests casos, seria important que l’empresa intentés reubicar a la dona a 

un altre lloc de treball. També és molt important per a la reinserció, el suport dels 

companys de feina. La falta de comprensió amb la nova condició física/psicològica de la 

seva companya, pot afectar a la qualitat de vida d’ella, ja que pot sentir-se exclosa o 

qüestionada. 

Per les dones que pateixen càncer de mama el repte no és només vèncer la malaltia, sinó 

lidiar amb les conseqüències. Molts cops, entre la societat predomina el pensament de 

que les persones amb càncer es tornen improductives, i per tant, sovint s’arriba a 

destituir-les. Aquest també és un clar exemple d’estigma social, dels quals n’he parlat 

anteriorment. 

Tot i així, cal dir que cada pacient és un món. No a tots els afecten les coses per igual, i 

això és un factor determinant a l’hora de suportar i tolerar un càncer. A partir de la 

informació que he recopilat de les entrevistes amb els professionals, els pacients i 

l’assistència als grups de suport, he elaborat un petit esquema amb els diferents 

elements que comporten un malestar psicològic i una sèrie de dificultats en les relacions 

socials. Cal dir que aquests són els més comuns, però alhora pot ser que no siguin iguals 

per a cada persona.   

 

Malestar 

psicològic 

• Ira 

• Ansietat 

• Insatisfacció amb l’aspecte físic 

• Depressió 

• Por 

• Sentiment de pèrdua del control sobre un mateix 

• Incertesa 

Dificultats socials 

• Canvis en la relació amb la família 

• Canvis en la vida amb parella 

• Canvis en la vida laboral 

• Dificultats per distreure’s 

• Poca activitat social 

   Taula 5.3.2 
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6. Atenció psicosocial a la dona 

La majoria de les dones es van adaptant poc a poc a la malaltia. Però de vegades els 

costa trobar força per seguir endavant i fer front a tot el que està per venir. És per això 

que sovint cal que es posin en mans de psicòlegs especialitzats en oncologia que ajudin 

tan a les pròpies pacients com als seus respectius familiars. 

 

6.1. La psicooncologia 
La psicooncologia és la branca de la psicologia clínica especialitzada en el distress 

emocional associat al càncer, ja que aquesta és una malaltia que té molt d’impacte tan 

pel pacient com per la família d’aquest. L’objectiu de la psicooncologia és que el 

pacient i la família portin el procés de la malaltia de la millor manera possible. 

A l’hospital Josep Trueta de Girona vaig tenir la oportunitat de parlar durant varis dies 

amb una de les psicooncòlogues de l’ICO (Institut Català d’Oncologia), la qual molt 

amablement em va respondre una sèrie de preguntes (per veure entrevista completa, 

vegeu Annex). 

Amb aquesta entrevista, vaig saber que no cal esperar a estar malament per anar a 

buscar l’ajuda d’un psicooncòleg. Simplement, si es tenen dubtes o preguntes s’hi pot 

anar perfectament. Sovint els pacients no mostren els seus veritables sentiments davant 

la família, ja sigui per no preocupar-los o perquè no tenen gaire bona relació amb ells. 

És aquí quan molts decideixen acudir al psicòleg. Però tot i així, hi ha molts pacients 

que creuen que no els cal, o bé vénen impulsats per la família, i en canvi d’altres vénen 

amb ganes de explicar i parlar. 

A més, l’Anna em va explicar que acudeixen al psicooncòleg molts pocs pacient en 

relació amb la quantitat de gent que té càncer. 

 

 6.1.1. La psicooncologia en el càncer de mama 
El càncer de mama ha sigut un gran protagonista en la psicooncologia degut a 

l’alta incidència, l’augment precipitat en les últimes dècades i l’alt impacte que 

suposa. 

La psicooncòloga Eva Rodríguez afirma que el tractament de les dones afectades 

de càncer de mama ha de comptar sempre amb una atenció psicològica per 

afrontar els processos que comporta la malaltia i ajudar a millorar així la seva 

qualitat de vida. La psicooncologia és una interessant especialitat amb cada 

vegada més percentatge d’intervenció en els processos de tractament del 

càncer de mama.8 

 

 

___________________________________ 

8.
Extret de la Unitat de Patologia Mamària Interdisciplinària de la Clínica Corachan de Barcelona 
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Aquesta branca de la psicologia clínica és molt important ja que un cop es sap el 

diagnòstic, la pacient s’enfronta a un dia a dia diferent, es paralitzen els seus 

projectes, i el càncer passa a ser la seva prioritat. Els objectius principals són 

aconseguir que la dona tingui un augment de l’autoestima, l’habilitat 

d’enfrontar-se a la malaltia, la sensació de control, la capacitat de resoldre 

problemes i la disminució del desajust emocional. 

 

6.2. Recursos 
Seguidament presento els dos recursos més emprats per a les dones amb càncer de 

mama. 

 

6.2.1. Associacions 
Hi ha un gran nombre d’associacions i fundacions relacionades amb el càncer en 

general, però també moltes destinades especialment al càncer de mama. Per a 

l’elaboració d’aquest treball, m’he posat en contacte amb tres d’elles, encara que 

he llegit informació de moltes altres, les quals citaré a la bibliografia. 

 

6.2.1.1. Fundació ONCOLLIGA Girona 
La primer va ser la Fundació ONCOLLIGA Girona. És una entitat sense 

ànim de lucre creada al 1995 amb un objectiu molt clar: donar suport als 

malalts de càncer i a les seves famílies. Per ells, el més important és que 

la persona afectada i els que l’envolten se sentin compresos, acompanyats 

i que trobin tot el suport que necessiten. 

El repte més important de l’Oncolliga és ajudar a millorar la qualitat de 

vida del pacient i la seva família. 

A l’estiu del 2014, vaig decidir contactar via e-mail amb l’entitat. En 

coneixia l’existència perquè malauradament, una familiar va haver-hi de 

contactar anys enrere per utilitzar-ne els serveis. 

La Núria Agudo, una de les psicooncòlogues de la Fundació, i alhora la 

remitent del meu correu, em va citar el 2 de Setembre a la seu de Girona. 

Em sentia realment nerviosa i al mateix temps expectant i amb ganes de 

saber com aniria i si em podrien ajudar amb el tema del meu treball (en 

aquells moments, un tema diferent al que he acabat fent). Durant tota 

l’estona que vaig ser allà, em vaig sentir molt còmode i recolzada. La 

Núria em va explicar el funcionament de l’Oncolliga i em va ensenyar les 

diferents instal·lacions: els despatxos, la zona de gimnàs, el magatzem... 

A la Taula 6.2.1.1.1 hi he plasmat la gran quantitat de programes i 

serveis que ofereixen: 
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Programes d’atenció a 

domicili 

• Préstec de material específic 

• Servei de neteja a la llar 

• Servei de fisioteràpia a domicili 

Programes d’atenció 

familiar 

• Atenció psicològica a la seu de l’Oncolliga, 

als diferents hospitals comarcals i a domicili 

• Grups de suport per a dones afectades de 

càncer de mama a Girona i Palamós. 

• Assessorament legal 

Atenció hospitalària 

• Llar residència 

• Introducció d’elements terapèutics en l’àmbit 

hospitalari 

• Voluntariat hospitalari i domicili 

Programes de 

rehabilitació 

• Servei de drenatge limfàtic 

• Gimnàs en grup per la recuperació de la 

mobilitat del braç i prevenció del limfedema 
• Escola per a laringetomitzats 

Programes educatius 

• Formació d’alumnes de pràcticum de la UdG 

• Programes de prevenció 

• Cursos de voluntariat 

• Conferències 

Tallers i activitats 

• Aquagym 

• Reiki 

• Meditació 

• Marxa nòrdica 

Taula 6.2.1.1.1 

 

A més a més, també tenen iniciatives que es duran a terme més endavant 

com per exemple: banc de perruques, Projecte MIMOSA (dones que han 

patit càncer de mama i es troben sense feina, fan diferents productes 

artesans i els venen), i un grup de suport del càncer de colon. 

 

  6.2.1.2.Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

La AECC és una associació sense ànim de lucre que va ser creada el 5 de 

març de 1953 amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les 

modalitats. Té dos objectius bàsics: reduir l’impacte del càncer en la 

societat i prestar els millors serveis amb la millor qualitat. La seva seu 

central la localitzem a Madrid, encara que desenvolupa la seva activitat 

arreu d’Espanya gràcies a 52 Juntes Provincials repartides arreu del 

territori. 

La pàgina web de la AECC té un apartat de “Xarxa Social” on cada 

usuari pot participar en diferents fòrums i publicar els seus testimonis. 

Vaig trobar aquest espai de la pàgina realment interessant i m’hi vaig 
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registrar. Aleshores, vaig decidir publicar un testimoni explicant qui sóc,  

el tipus de Treball de Recerca que estic duent a terme i demanant si hi 

hauria alguna dona que estigués interessada en compartir amb mi la seva 

història i vivències relacionades amb el càncer de mama. La veritat és 

que ha estat una de les parts que més gratificants he trobat. 

No havia passat ni una hora, que la primera usuària em va contestar, 

després una altra, i una altra... En aquell moment no podia estar més 

eufòrica. Tres dones amb càncer de mama estaven interessades en ajudar-

me i ensenyar-me tot el que elles podien oferir-me respecte el tema. Elles 

van deixar-me el seu correu perquè pogués contactar-hi. I així ho vaig 

fer: una per una els vaig anar enviant un e-mail per primerament, agrair-

les el fet d’haver-se interessat pel meu treball, i segon per explicar-los-hi 

més detingudament sobre què tractava el treball, l’entrevista que tenia 

preparada (deixant clar que podia ser anònima sempre que elles ho 

volguessin), i el funcionament del Batxillerat que estic cursant (ja que 

elles m’havien preguntat dubtes relacionats amb el curs que estava fent). 

Aleshores, vaig començar a rebre les seves entrevistes i les explicacions 

de les seves vivències. Em semblava increïble (i encara m’ho sembla), 

que tres dones d’arreu d’Espanya s’haguessin ofert a compartir la seva 

vida amb mi. Es nota que a les entrevistes van dedicar molt de temps a 

respondre les preguntes, ja que està tot explicat detalladament (per veure 

les entrevistes i les històries completes de la Maria Luisa, l’Alejandra i 

la Mayte, vegeu Annex). 

A continuació, presento un resum de l’experiència amb el càncer de 

mama de cadascuna de les tres dones que han col·laborat en l’elaboració 

del meu treball: 

 

-María Luisa: és de la província de Burgos. A l’edat de 44 anys va ser 

diagnosticada d’un carcinoma ductal infiltrant a la mama esquerra. Li van 

realitzar la mastectomia i va rebre 25 sessions de radioteràpia i un 

tractament hormonal. 

M’explica que les sessions de radioteràpia li han provocat una ferida que 

no cicatritza perquè els metges van decidir realitzar la reconstrucció 

immediata de la mama. Ella considera que aquesta va ser la pitjor 

decisió, ja que la reconstrucció immediata i la radioteràpia no son 

compatibles. La ferida no cicatritza perquè la pell està radiada i morta. 

Això també l’ha portat a agafar la baixa. 

Es sent decebuda amb els metges que l’han tractat, i per aquesta raó no 

pensa en més reconstruccions de mama. Vol que la gent sàpiga el que es 

fa a l’Hospital Universitario de Burgos. Sent molta ràbia amb tot aquest 

desastre que s’ha produït. 
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Tot i les adversitats, es continua considerant una persona optimista i 

davant les desgràcies, s’esforça més en recuperar-se. 

Mai ha dubtat de que les persones que coneix sàpiguen el que té. 

Considera que és un tema que ens afecta a tots, no només als que ho 

pateixen, i per això no s’amaga del que li han diagnosticat. 

Creu que tenir el suport de la família és molt important. La seva ha estat 

en tot moment ajudant-la i donant-li suport. No es sent gens decebuda 

amb ells. 

Finalment, la María Luisa matisa: “Yo no digo que estoy enferma de 

cáncer, para mí, resulta más acertado decir: me han diagnosticado 

cáncer, porque es así la realidad. Todo lo mal que me siento, no es por el 

cáncer en sí, sino por el tratamiento que utilizan para ese diagnóstico.” 

 

-Alejandra: és de Mallorca. A l’edat de 57 va ser diagnosticada d’un 

tumor infiltrant grau III (petit però agressiu). Això li va suposar la pèrdua 

del pit. També li van extreure el gangli Centinela per mirar si el càncer 

havia traspassat la barrera ganglionar. Per sort, el gangli Centinela estava 

net. A més, li van oferir la reconstrucció en la mateixa operació, i així ho 

va fer. 

Es va sotmetre a vuit sessions de quimioteràpia cada 21 dies. També va 

haver de tractar-se amb Herceptin, una vacuna que crea anticossos per 

evitar possibles repeticions del càncer. Va rebre’n un total de divuit 

aplicacions, de les quals les quatre primeres van ser juntament amb la 

quimioteràpia, i les catorze restants una cada 21 dies. Actualment, i 

durant cinc anys, ha de prendre una pastilla diària com a inhibidor 

hormonal que forma part del tractament. 

Comenta que les sessions de quimioteràpia i la pastilla diària li han 

provocat problemes musculars i articulars. Li agradava molt fer ioga, 

però arrel d’aquests impediments, ja no en pot practicar. 

Ha passat a agafar-se la vida amb més calma i a donar valor a les petites 

coses. 

Mai va dubtar en explicar el que li estava passant a la família i amics. 

M’explica que quan li va caure el cabell i la veien amb el mocador al cap, 

la gent coneguda la mirava i per un moment dubtaven, així que ella els hi 

deia que tenia càncer i que estava amb tractament per combatre’l. Aquí és 

quan va començar el que l’Alejandra anomena com “mi cruzada”. Volia 

que la gent, sobretot les dones, es fessin les revisions rutinàries, ja que a 

ella li van descobrir el tumor en una mamografia rutinària i gràcies a 

aquella revisió, estava viva i amb moltes possibilitats. 

Finalment em quedo amb una frase de la seva entrevista: “Porque el día 

que abren el sobre y te dan el diagnostico te das cuenta de que somos 
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mortales, que la vida se acaba y que si no la aprovechas, tu te lo 

pierdes.” 

 

-Mayte: és de Cantabria. La seva història comença el 2007, quan tenia 41 

anys. En una visita rutinària al ginecòleg, aquest va decidir que 

començarien a fer-li les mamografies rutinàries. Ella es preguntava si ho 

feia per si li havia palpat alguna cosa, però ell va dir que ja tocava per 

edat. La Mayte ho veia com una tonteria, però finalment va fer-se-la. 

Al cap d’una setmana, el diagnòstic es confirma: carcinoma ductal 

infiltrant a la mama dreta. Aleshores decideixen realitzar-li una 

mastectomia parcial i la tècnica del gangli Centinela, que consisteix en 

introduir un isòtop radioactiu per la mama, mitjançant una agulla, que 

anirà tenyint de blau aquest gangli, perquè el cirurgià sàpiga quin gangli 

ha d’extirpar per analitzar-lo. En el cas de la Mayte, va donar negatiu i 

per tant no van haver d’extirpar-li cap gangli més. 

Després de la intervenció i d’haver comprovat que no hi havia metàstasis, 

decideixen fer-li sis cicles de quimioteràpia, ja que el seu càncer és 

hormonosensible, és a dir, té moltes possibilitats de que torni a reproduir-

se mentre el seu cos continuï hormonant. 

Per ella, el tractament de quimioteràpia va ser horrorós: la va deixar feta 

pols físicament, però encara més a nivell emocional. Tenia assumit que 

patiria una sèrie de canvis físics, però això era el que menys la 

preocupava. El que realment l’angoixava era el patiment que això 

suposava per la seva família: que la veiessin recargolant-se de dolor amb 

els còlics intestinals, quan li costava respirar després de cada cicle de 

quimioteràpia, vomitant, llagues a la boca i fosses nasals...però sobretot, 

veient-la amb una tristesa infinita.  

Considera que el suport de la seva família va ser fonamental per poder 

suportar-ho: pares, germanes, marit, i el seu fill, que aleshores tenia deu 

anys. Afirma que: “necesitaba sentir el latido del corazón de mi hijo 

acostado a mi lado, para soportar todo lo que me estaba ocurriendo y 

para sacar las fuerzas que jamás pensé que tendría, para seguir a su 

lado. Mis padres y hermanas también fueron un gran soplo de vida y un 

apoyo vital para mi recuperación.”  

Un cop superada la quimioteràpia, va rebre 35 sessions de radioteràpia. 

Quan les va acabar, es va considerar que s’havia curat. 

Tot i així, el 16 de Febrer de 2010, el doctor va trobar-li un bony sota la 

cicatriu de la primera operació. Malauradament li comuniquen una 

recaiguda. M’explica que les primeres línies que va escriure en el seu 

Diari Personal (el qual escrivia per seguir el dia a dia de la seva malaltia) 

explicant la recaiguda van ser: “No han pasado ni tres años desde que el 

cáncer anidara en mi mama derecha y lo arrancaran de mis tejidos para 
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devolverme la vida. Hoy vuelve a aparecer, en silencio, por sorpresa, sin 

previo aviso vuelve a instalarse en mi maltrecha teta... ya no hay 

salvación para ella pero quizá sí para mí.”. 

A partir d’aquell dia, per la Mayte, tot va ser patiment, dolor i coratge. 

Els metges sospitaven que encara que el tumor fós petit, podia estar-se 

estenent i no podrien saber-ho fins que obrissin de nou el pit. Finalment li 

realitzen una mastectomia radical acompanyada de linfanedectomia a la 

zona axil·lar, clavicular i braç dret, és a dir, hi ha extracció de tot el pit i 

els ganglis de les zones mencionades. 

El càncer, efectivament, havia avançat internament per la pell i el múscul 

pectoral, però per sort, no li havien donat temps a que pogués estendre’s 

al pulmó o les costelles.   

Després de la intervenció, van posar-li dos drenatges per recollir sang i 

seroma durant més de quinze dies, havent d’anar a l’ambulatori 

diàriament per buidar. Finalment, decideixen treure-li els drenatges ja 

que ha de començar amb la quimioteràpia, i aquesta no es pot iniciar si la 

ferida no ha quedat totalment cicatritzada. 

Més endavant, rep la noticia de que el seu càncer és hormonosensible una 

altra vegada. A més, també li comuniquen que és positiu a la proteïna 

HER-2, és a dir, que es multiplica a molta més velocitat. És per aquesta 

raó que com a suplement de la quimioteràpia, li donaran un tractament 

hormonal durant un any, anomenat Herceptin (el qual n’he parlat 

anteriorment). A les sis setmanes de la intervenció, comença el 

tractament de quimioteràpia. 

La Mayte escriu al seu diari: “Es difícil explicar el impacto de la visión 

de mi cicatriz, del vacío que ahora ocupa el lugar de mi pecho. No soy 

menos mujer, lo sé, pero soy una mujer mermada. Sé que sin pecho se 

puede vivir, y sin los dos también, también se puede vivir sin piernas, sin 

brazos, sordo o ciego, pero todos daríamos lo que fuera por estar 

enteros, por no haber perdido eso que nos falta o por poder 

recuperarlo." 

El 21 d’Abril li posen un Port-a-cath connectat a un catèter. Aquest 

catèter va per sota la pell fins a arribar a la vena de calibre més gran (en 

el cas de la Mayte, la vena cava). Va ser necessari posar-li aquest Port-a-

cath perquè les venes del seu braç esquerre (era l’únic en el que se li 

podia injectar medicació ja que el braç operat no podrà ser mai punxat) 

van quedar totalment cremades per el tractament de quimioteràpia del 

primer càncer. 

El 4 de Maig comença la quimioteràpia (un cicle cada 21 dies) i 

l’Herceptin (cada 15 dies). M’explica que el primer cicle va ser llarg: va 

estar-se des de les 11:30h del matí fins a les 20:30h de la tarda endollada 

a la màquina sense descans. Reconeix que va passar-ho molt malament 

amb tot el tractament de quimioteràpia en general. Va tenir problemes a 
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nivell físic: dolor muscular, dolor abdominal amb còlics terribles, mal de 

cap, asfíxia, llagues a les mucoses (vagina, boca, fosses nasals), vòmits, 

diarrees, caiguda del cabell... Però alhora també problemes a nivell 

emocional: l’envaïa la tristesa, es va tornar més irascible, es controlava 

menys, i a vegades ni es reconeixia a si mateixa. Ho descriu com: “Es 

duro querer seguir siendo la misma y no poder serlo porqué un tóxico 

invade tu cuerpo y tu cerebro.” 

Enmig del tractament, la Mayte va patir una infecció casi mortal a la zona 

operada, de manera que la van haver d’ingressar i suspendre tots els 

tractaments per intentar salvar-li la vida a base d’antibiòtics. Va estar-hi 

més d’un mes, però finalment va sortir-se’n i pot dir que: “Conseguí 

sobreponerme una vez más y salir adelante cuando nadie apostaba por 

mi vida... Quise curarme y quise vivir y lo logré. Y esa ha sido mi tónica 

siempre, pelear y demostrar que no hay mayor fuerza que la que nace de 

uno mismo, de nuestras ganas de vivir y de nuestra resistencia. Que el 

cáncer es un enemigo al que se puede vencer, no hay que mostrarle 

nunca nuestra debilidad, hay que crecerse ante él y así, sólo así 

lograremos frenarle, así y por supuesto con nuestros médicos, 

enfermeras, con su saber hacer, con los tratamientos y la investigación.” 

Es considera molt orgullosa del suport que li ha donat la seva família. Ha 

estat el primer cas de càncer a la seva família i els hi ha vingut a tots una 

mica de nou. A més, en aquest últim càncer, el seu fill tenia 13 anys. 

La Mayte ha estat amb tractament inhibidor d’hormones des de fa set 

anys i ha estat medicada per provocar-li una menopausa precoç amb els 

efectes devastadors que comporta això: insensibilitat a la sexualitat, óssos 

descalcificats, dolors intensos, pujada del colesterol de manera 

incontrolada... 

Actualment, el seu tractament és Zoladex i Tamoxifeno. Al Març del 

2015 els hi trauran i a l’última revisió van comunicar-li que es pot 

considerar curada. 

A més, no ha pogut tornar a treballar ja que és considerada una malaltia 

crònica per sempre, i té una minusvalidesa del 38% en el braç dret, la 

qual impedeix que pugui realitzar feines amb esforços o pesos, i això li 

suposa un problema a l’hora de poder ser contractada. 

De tota la història de la Mayte, em quedo amb dos fragments realment 

commovedors. Un fragment on ella expressa la seva felicitat i es sent 

afortunada: “Me siento feliz, afortunada y agradecida. Ha sido un 

camino duro pero he llegado a la meta y ahora me veo de nuevo ante un 

horizonte con muchos caminos para llegar a él, sólo tengo que elegir y 

disfrutar del caminar, mirar hacia adelante sin olvidar lo pasado y por 

supuesto estar ahí siempre para quién pueda necesitar de mi ayuda y de 

mi experiencia, porqué hay una cosa  buena que el cáncer nos deja, y es 
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que nos enseña a ser mejores personas, más concienciadas y solidarias 

con el dolor ajeno.” .  

I l’altre fragment, on ella defineix com es va sentir quan va acabar la 

quimioteràpia i que alhora pot definir perfectament com es sent 

actualment: "Todo cuanto me rodea, se me antoja bello a rabiar. Nunca 

antes había estado tan encerrada en mi, nunca supe mirarme tan 

adentro, nunca reparé en las maravillas que me rodeaban, nunca buceé 

en mi alma con tanta intensidad y me sentí tan feliz de hacerlo. Me siento 

tan agradecida al cielo que me reconforta oír los latidos de mi corazón 

en el silencio de mi habitación, y entonces me digo: no, no es un sueño, 

aún lates, aún vives... y entonces sonrío y me entrego al gozo de seguir 

respirando, de seguir sintiendo." 

 

Anteriorment he dit que aquesta és una de les parts més gratificants del 

treball perquè mai hagués pensat que en el meu Treball de Recerca hi 

participarien dones de Burgos, Cantabria, Mallorca... Però a part d’això, 

m’han donat molt de suport i en tot moment m’han estat mol agraïdes de 

haver-les tingut en compte pel treball. S’han mostrat entusiasmades amb 

la idea, i això ha fet que d’alguna manera, aquest entusiasme me’l 

transmetessin a mi. 

 

6.2.2. Grups de suport 
Quan es passa d’estar sa a estar malalt, el pacient s’enfronta a un conjunt de 

pèrdues. Els grups de suport són grups de persones que experimenten o han 

experimentat aquestes pèrdues, i per tant, han patit una situació similar a la vida. 

Aquestes teràpies grupals, sovint ajuden a la dona amb càncer de mama a 

acceptat l’impacte del diagnòstic i com suportar els tractaments. 

   

6.2.2.1. La meva experiència als grups de suport 
L’associació Oncolliga, de la qual n’he parlat anteriorment, organitza 

grups de suport per a les dones amb càncer de mama a Girona i Palamós. 

Gràcies a la Núria Agudo que em va brindar l’oportunitat de poder 

assistir al grup de suport de Palamós, he pogut conèixer una mica el 

funcionament d’aquest. 

Per realitzar les teràpies de grup, cal un lloc apropiat amb cap tipus 

d’interrupció. En el cas de Palamós, les sessions es fan en un petit mas 

molt acollidor i confortable, el Mas Guàrdies. Aquestes teràpies es faran 

de manera quinzenal (cada dona té un horari amb els dies i les temàtiques 

de cadascuna de les sessions, vegeu Annex). Per no crear confusions, les 

sessions tindran sempre la mateixa durada, de les 15h a les 17:30h. 
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En quan a l’estructura de les sessions, els primers minuts serviran perquè 

les dones vagin arribant (encara que es poden incorporar a l’hora que 

vulguin) i s’acomodin. Tot seguit la psicooncòloga fa una breu descripció 

del tema que es tractarà i dóna pas a l’especialista, on aquest farà la 

pertinent xerrada. Finalment, els últims minuts s’empraran perquè les 

dones comentin el seu punt de vista, i mencionin cadascuna els seus 

casos particulars relacionats amb el càncer de mama. Cal dir que durant 

la xerrada, els especialistes no tenen cap tipus de problema en què les 

dones facin preguntes relacionades amb el seu dia a dia, i qüestionin 

qualsevol dubte que tinguin.  

  La distribució de les sessions és la següent: 

18 Set Presentació i acollida 

2 Oct Mobilitat del braç i limfedema (David Pertegaz, físio) 

16 Oct Alimentació i nutrició (Sara Cruz, infermera i nutricionista) 

30 Oct Intervenció quirúrgica (Dani Pérez, ginecòleg cirurgià) 

13 Nov Reconstrucció de la mama (David Valero, cirurgià plàstic) 

11 Des Sexualitat i malaltia (Cristina Pallí, psicòloga) 

18 Des Què és la radioteràpia? (Lluís Anglada, metge terapèutic) 

 

La meva assistència als grups de suport va ser el verdader detonant del 

canvi de tema del meu Treball de Recerca. Quan vaig veure l’esperit de 

lluita d’aquelles dones, l’empatia que sentien entre elles, com els hi 

afectava la pèrdua del pit o bé el tractament... És per això que una gran 

part també els hi dec a elles. 

A més, vaig tenir la oportunitat d’entrevistar a dues d’elles, les quals us 

exposo el seu cas a continuació (per veure les entrevistes completes a 

l’Imma i la Maria José, vegeu Annex): 

 

-Imma: va ser diagnosticada a l’edat de 32 anys. Un dia, l’Imma va 

notar-se un bony al pit i va explicar-li a la seva parella. Ell va insistir-li 

perquè anés al metge, i finalment va anar-hi. Allà van fer-li un seguit de 

proves per finalment confirmar el diagnòstic: càncer de mama. 

En un principi, no va explicar res del bony ni les proves a la seva família 

perquè no volia preocupar-los abans d’hora, però un cop es va saber el 

diagnòstic i l’Imma va veure que era una cosa greu, va comunicar-ho 
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ràpidament a la família. Tampoc va dubtar en explicar-ho als amics, 

encara que va anar-ho fent de mica en mica, perquè no veia adient dir-ho 

per telèfon i volia esperar a veure’ls cara a cara. Volia que tant la família 

com els amics veiessin que ella estava bé i que no es preocupessin. 

Veu a la seva família com un pilar molt important que l’ajuda a superar 

aquest moment que està passant. Sempre s’ha sentit molt recolzada per 

ells. M’explica que tot i tenir la família al costat, sempre hi ha moments 

de soledat i sobretot recalca que les nits són molt dures, ja que hi ha molt 

de temps per pensar. 

L’Imma ha fet tractament de quimioteràpia i radioteràpia. Va tan a les 

sessions con a les visites acompanyada de la seva parella o la seva mare. 

Sobretot remarca la importància d’anar a les visites acompanyat, ja que 

és impossible estar al 100% atent quan entres a la consulta, i d’aquesta 

manera tens una persona que escolta també per tu. 

Considera que la seva vida s’ha vist bastant afectada per el càncer, però 

tot i així afirma que té moltes ganes de viure i d’enfrontar-se al problema 

per poder-lo vèncer. 

Em quedo amb aquesta frase de l’Imma: “Quan et trobes amb situacions 

com aquesta, és quan de veritat te n’adones de qui està al teu costat en 

els moments difícils. Valoro molt més les petites coses que, abans del 

diagnòstic, no els hi donava tanta importància.”. 

 

-María José: va ser diagnosticada a l’edat de 51 anys. A l’hora d’anar a 

buscar els resultats de les proves, la María José ja tenia la sensació de que 

seria alguna cosa dolenta. La primera persona a la qual va explicar-li el 

diagnòstic va ser la seva única filla (apart de la seva cunyada i el seu 

marit, que eren a la consulta amb ella quan li ho van comunicar). 

M’explica com recorda que la seva mare i la seva germana no podien 

parar de plorar. 

En tot moment va tenir el suport de la seva família, i reconeix que l’únic 

desavantatge és que saps que estàs fent patir molt als que t’envolten. 

La María José va fer quimioteràpia, radioteràpia i li van extreure tot el 

pit. Sempre anava acompanyada del seu home a les sessions i visites. 

Considera que la seva vida personal i laboral s’ha vist molt afectada, però 

tot i així, afirma que en una escala del 0 al 10, valoraria la seva 

satisfacció del dia a dia amb un 9, ja que està envoltada de la gent que 

més estima i pot gaudir del temps que passa amb ells. 

Em quedo amb una frase que em va dir la María José, la qual em va fer 

reflexionar: “Abans quan tornava de treballar, anava corrents i sense 

fixar-me en el paisatge. Avui en dia, em fixo amb els carrers, amb si la 

lluna està plena o no…Petits detalls que abans passava per alt.”. 
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El fet de poder participar als grups de suport per mi ha estat una 

experiència increïble. Un cop hi ets, sents dins teu un cúmul de 

sentiments i emocions. Sé segur que sempre recordaré la primera sessió, 

la de benvinguda, on una dona amb càncer de coll explicava entre 

llàgrimes la seva situació: no tenia on viure i buscava un lloc on quedar-

se. És molt dur sentir la crisi a la teva pròpia pell i veure com no tens on 

viure, però encara més si malauradament estàs afrontant un càncer.  

També una dona que estava passant el procés de la malaltia 

completament sola ja que tenia els fills i la resta de la seva família a 

l’altre punta de món. I com aquestes, totes les històries personals de 

cadascuna d’elles. Cada paraula que pronunciaven era un mot de lluita i 

esperança.  

Reconec que aquest dia vaig arribar a emocionar-me veient com es 

recolzaven les unes a les altres. M’he sentit a dir coses com: “No sé com 

pots anar-hi”, “Com ho aguantes?”, “Jo no ho faria...”. Des de fora la 

gent pensa que els grups de suport són llocs freds i apàtics, quan en 

realitat no són així, gens. Es crea una atmosfera plena de riures i “bona 

energia”. 

A més, les dones que ja han superat el càncer de mama, tot i així 

continuen anant a les sessions per ajudar i donar esperança a les que estan 

lluitant per també aconseguir-ho. 

 

 

7. El moviment social 
 

7.1. La importància de la detecció precoç 
Cada cop més es fa més èmfasi en la detecció precoç del càncer de mama. Es vol 

aconseguir fer una crida a la població femenina per tal de que es conegui la importància 

de l’examinació periòdica, per tal de millorar-ne el pronòstic i el resultat final. 

Aquesta examinació periòdica consta de: 

-Exploració física: realitzada cada mes pel metge o la pròpia dona, després 

d’haver passat el període menstrual. Aquest mètode és poc fiable, i els tumors 

petits no solen ser detectats per aquest mètode, però tot i així és important. Per 

veure com cal fer una bona exploració física, vegeu Annex 

-Mamografia: consisteix en una radiografia de la mama que permet detectar si 

aquesta presenta anomalies. Aquesta prova permet detectar el 90% dels tumors, i 

per aquesta raó és important que a partir dels 40 anys les dones es facin una 

mamografia anual. 
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Cal dir que qualsevol anomalia a la mama no ha de ser signe de càncer de mama, ja que 

podria ser tan sols una alteració benigna. 

La detecció precoç farà possible l’aplicació de tractaments menys agressius, que deixin 

menys seqüeles físiques i psicològiques a la dona. 

 

7.1.1. La detecció precoç a les campanyes de comunicació 
L’Octubre és el mes de lluita contra el càncer de mama y són moltes les marques 

que decideixen donar suport a aquesta causa a través de les seves campanyes de 

comunicació. L’objectiu d’aquestes és conscienciar a la societat, però en 

particular a les dones, sobre la importància de la prevenció. 

-Breast Cancer Foundation és una de les fundacions més grans dedicades a la 

lluita contra el càncer de mama, i la que realitza més accions comunicatives 

durant aquest mes. L’Octubre de 2014 la fundació va canviar els logos de les 

seves xarxes socials amb un missatge ben clar: “Si et revisessis a tu mateixa 

igual que revises les teves xarxes socials, la prevenció seria molt més fàcil.”. 

A continuació us mostro la modificació que va dur a terme la Breast Cancer 

Fundation dels logos de tres xarxes socials molt conegudes 

 

Amb el logo de Facebook, van canviar la f 

característica per una ma autoexplorant una 

mama. 

La imatge anava acompanyada de la següent 

frase: “El temps que trigues en actualitzar el teu 

estat de Facebook, pots emprar-lo en 

autoexplorar-te” 

 

 

 

A  partir del logo de la xarxa social Instagram, 

van simular un mugró i una ma que apareix a la 

part superior. 

La imatge anava acompanyada de la següent 

frase: “En comptes de revisar les teves fotos per 

aconseguir likes, per què no millor revisar els teus 

pits?” 
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L’ocell característic de Twitter va passar a ser 

també una ma d’una dona palpant-se el pit. 

La imatge anava acompanyada de la següent 

frase: “Revisar els tweets dels teus amics no et 

salvarà la vida, però revisar els teus pits potser 

sí.” 

 

 

 

 

-Avon, una de les marques més conegudes de cosmètica, va llançar aquest passat mes de 

Setembre una campanya per conscienciar a les dones de que la prevenció salva vides. 

Per fer-ho, els treballadors de l’empresa van filmar una coreografia molt senzilla en 

diferents espais: despatxos, magatzems... 

Però el més interesant d’aquest vídeo 

és el fet de que els passos del ball 

són els diferents “exercicis” que ha 

de fer una dona per realitzar-se una 

exploració física (vegeu un exemple 

a la Imatge 7.1.1.1, i el vídeo 

complet a l’Annex). 

  

 

 

 

 

Imatge 7.1.1.1 
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7.2. La lluita sense complexes 
La mastectomia pot donar lloc a que la dona es senti avergonyida amb el seu propi cos, i 

és per això que freqüentment es vol reivindicar una lluita sense complexes. A 

continuació exposo dos temes relacionats amb el rubor que suposa per la dona la 

percepció del seu propi cos i el que es fa per superar-lo. 

El bikini o el banyador son dues peces de roba que deixen al descobert els resultats del 

càncer de mama, i això provoca que sovint les dones deixin d’anar a la platja o la 

piscina per por al que la gent pugui pensar en veure-les. Tot i així, aquest estiu 2014, 

una firma finlandesa ha creat la nova línia de bany Monokini 2.0 per a dones que s’han 

enfrontat a una mastectomia, amb el propòsit de mostrar al món, i en especial a les 

dones, que no s’ha de témer a la lluita contra el càncer de mama ni avergonyir-se de les 

seqüeles físiques que deixa. És per això que els dissenys dels banyadors i els bikinis el 

que no fan és amagar la cicatriu, sinó tot el contrari, la deixen al descobert, amb una 

finalitat única: reafirmar que la dona pot ser sexy, bella i femenina encara que no tingui 

pit. El seu lema és: “Qui diu que en necessites dos?” 

A més, les dues dones finlandeses que van tirar endavant la idea van lluitar i sobreviure 

al càncer de mama, i ara sense embuts, aposten per la verdadera bellesa femenina. 

Afirmen que volen incitar a una imatge positiva de la operació de mama.9 

A continuació presento dos models de banyadors per demostrar que la falta del pit en 

aquestes dues dona no és el detonant de cap pèrdua de feminitat (vegeu Imatge 7.2.1 i 

Imatge 7.2.2) 

    

  Imatge 7.2.1          Imatge 7.2.2 

________________________________________________________ 

9.
Extret del diari “La Vanguardia” 
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L’altre tema del que volia parlar és el cas d’una fotògrafa anglesa, Kerry Mansfield, 

que va ser diagnosticada de càncer de mama a l’edat de 31 anys. Explica a Visura 

Magazine que el càncer va fer obrir-li els ulls i adonar-se de que no hi havia projectes 

fotogràfics que ensenyessin la cara real del càncer, incloent el tractament i el trencament 

de l’aspecte físic i psicològic de la persona. Ella buscava llibres o reportatges on tot això 

aparegués per poder conscienciar-se del que li venia a sobre amb aquell diagnòstic, però 

no en va trobar cap. 

A partir d’aquí va decidir fotografiar la trajectòria del càncer de mama en la seva pròpia 

pell. Durant dos anys va fotografiar tota la seva transformació. Volia recordar el pit que 

mai més tornaria a sentir, a tocar, a mirar... I alhora totes les fases del tractament. 

La Kerry mai s’havia plantejat fer sortir a la llum les seves imatges, simplement les 

volia per ella, encara que finalment les va compartir perquè altres dones en la seva 

situació poguessin veure-ho.  

Seguidament presento una selecció de les sis fotos que representen millor el procés de la 

malaltia. Primer amb els dos pits, després just post-cirurgia, la pèrdua del cabell, i mica 

en mica la reconstrucció i millora del pit. Finalment, a l’última imatge veiem com té els 

dos pits igualats i el cabell ja li comença a créixer amb normalitat. 

 

 

     Figura 7.2.3 



La vida pot ser de color rosa 
 

40 
 

7.3. Polèmiques publicitàries i càncer de mama 
Enguany la publicitat té molta presència en el nostre dia a dia. Quan mirem la televisió, 

quan escoltem la radio, quan llegim el diari o bé una revista, quan anem amb cotxe i 

trobem grans panells publicitaris a la carretera, quan mirem les xarxes socials o bé quan 

escoltem música amb l’Spotify...A tots aquests llocs, trobem publicitat. 

I clar, aquesta publicitat és utilitzada per milers d’empreses per aconseguir renom. 

M’agradaria parlar d’un cas clar: Ausonia. Segur que tots n’hem sentit a parlar alguna 

vegada. La famosa marca de compreses que ajuda amb el càncer de mama. 

L’any 2012, Ausonia va llençar una 

campanya on asseguraven (tal i 

com es pot veure a la Imatge 7.3.1) 

que “un pack d’Ausonia=1 minut 

d’investigació contra el càncer de 

mama”. Aquest lema va fer sorgir 

una pregunta: “Com es mesura un 

minut d’investigació?” 

 

 

         Imatge 7.3.1 

Hi havia qui opinava que la iniciativa era un exercici de compromís i responsabilitat de 

l’empresa amb la recerca de solucions per un tema molt sensible pel públic, com ho és 

el càncer de mama. Però també hi havia els que opinaven que era una simple estratègia 

comercial 

En aquell moment, Ausonia va ser incapaç d’explicar en què consistia aquell minut 

d’investigació, només van saber dir que s’havien donat 135.000€ per a la causa.  

Sovint les marques tendeixen a vincular en els anuncis la solidaritat de l’empresa a la 

compra d’un determinat producte, encara que la seva aportació solidària no depengui 

realment de la quantitat d’unitats que es venen. Això és exactament el que molts pensen 

que va fer Ausonia amb la seva campanya. 

 

Un cas diferent, però igual de polèmic, va ser un anunci creat per l’agencia de publicitat 

Lowe PORTA de Xile que va donar la volta al món. El vídeo anomenat “Por amor a las 

tetas”, creat amb l’objectiu de prevenir el càncer de mama, va ser vist i comentat per 

una gran quantitat de gent. 

Durant aproximadament mig minut, apareixen diferents plans dels pits de vàries dones: 

dones regant les plantes, fent esport, cuinant, prenent alguna cosa en un bar, banyant-se 

a la piscina, o fins i tot a la dutxa. L’anunci es centra més en els pits de les dones que no 

pas amb les dones en sí. De fet, en cap moment es veu la cara de cap d’elles.  
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A més, per si era poc, la frase final de l’anunci es dirigeix als homes amb la frase: “Si 

tant ens agraden, hauríem de cuidar-les. Incita a una dona a fer-se una examinació de 

les mames.”. Associacions, organitzacions i mitjans de comunicació van coincidir amb 

la idea de que l’anunci va dedicat a ells i no a elles. 

És per això que moltes associacions feministes van rebutjar la campanya pel sol fet de 

tractar a la dona com un objecte sexual. Es queixaven de la banalitat i sexualitat amb la 

que s’havia tractat un tema tan important com ho és el càncer de mama, i a sobre amb 

l’afegit de reduir la figura de les dones a només un parell de pits. Tot i així, el director 

de l’anunci continuava afirmant que l’únic que volia era que els homes motivessin a les 

seves parelles, germanes, amigues...a fer-se les proves. 

Les crítiques pel contingut eròtic del vídeo van estendre’s amb rapidesa. Mentre a Xile 

causava un gran enrenou, a Espanya s’aplaudia la iniciativa, i als Estats Units se’n 

qüestionava la funció real de l’anunci. 

Seguidament presento unes captures que he fet d’alguns dels fotogrames del vídeo per 

poder ensenyar el tipus de plans que van utilitzar els creadors: 

  

  Imatge 7.3.2     Imatge 7.3.3 

 

Com es pot presenciar, en ambdós casos el focus de la imatge és els pits de les dones.  

 

 

7.4. Què n’opina i què en sap la gent? 
Per poder obtenir més dades a nivell social, vaig decidir realitzar una enquesta per saber 

què se’n sap i alhora que se’n pensa sobre el càncer de mama en l’actualitat. 

L’enquesta (vegeu Annex) va ser contestava per un total de 107 persones, a les quals els 

agraeixo la col·laboració. 

A continuació exposo els resultats i conclusions obtinguts: 
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     Gràfic 7.4.1 

Dels 107 enquestats, un 53% són dones i un 47% són homes. Això reflexa que l’interès 

mostrat envers el tema està molt igualat en ambdós sexes. 

 

 

 

     Gràfic 7.4.2 

La franja d’edat més significativa és la que compren dels 14 als 18 anys, seguida de la 

d’entre 31 i 50 anys. Per altra banda, no ha participat a l’enquesta cap persona menor de 

14 anys. 
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     Gràfic 7.4.3 

Un 68% dels enquestats coneixen un cas proper de càncer de mama, mentre que un 32% 

no. Això demostra que la incidència del càncer de mama és bastant notable i que la 

majoria de les 107 persones en coneixen un cas. 

 

 

 

     Gràfic 7.4.4 

Un percentatge molt elevat coneix què és una mamografia. Això em demostra que 

majoritàriament es coneix la principal prova de detecció del càncer de mama. 
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L'extracció d'una mostra de
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     Gràfic 7.4.5 

Un 36% associa el càncer de mama amb la pèrdua del pit, mentre que el 64% restant 

dels enquestats consideren que la detecció d’un càncer de mama no és sinònim de la 

pèrdua del pit. 

 

 

 

     Gràfic 7.4.6 

Aquest 94% indica que la gent veu possibilitats de sobreviure a la malaltia, i és per tant, 

un resultat molt positiu. 

36%

64%

Quan sents les paraules "càncer de mama" el 

primer que et ve a la ment és la pèrdua del pit?

Sí

No

6%

94%

Penses que el càncer de mama és sinònim de 

"mort"?

Sí

No



La vida pot ser de color rosa 
 

45 
 

 

     Gràfic 7.4.7 

Un gran nombre dels enquestats creu que els mitjans de comunicació haurien de parlar 

més del que comporta tenir càncer de mama, juntament amb un 9% que considera que 

no se’n fa prou ressò. Amb aquestes dades es confirma que gran part dels participants 

pensa que no hi ha suficient conscienciació del càncer de mama, així que la televisió, la 

radio i la premsa, haurien de dedicar-hi més temps. 

 

 

 

     Gràfic 7.4.8 

S’evidencia un pensament únic entre les opinions dels enquestats. Aquest és un 

pensament totalment encertat, ja que s’han realitzat estudis que demostren els beneficis 

d’aquest suport. 
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     Gràfic 7.4.9 

Un 98% considera que assistir al grup de suport és beneficiós per a la dona, i 

efectivament, són molts els estudis que declaren la importància d’aquest. 

 

 

 

     Gràfic 7.4.10 

El gràfic reflecteix que els enquestats coneixen la Fundació, però alhora una part 

d’aquests en desconeix les funcions. El 33% restant no la coneixen. 
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     Gràfic 7.4.11 

Finalment, aquest últim gràfic demostra que la gent té consciència sobre el llaç rosa i el 

significat d’aquest. Un nombre molt elevat d’enquestats ha respòs correctament 

afirmant que el llaç rosa representa el suport a les dones amb càncer de mama. 

 

Com a valoració final d’aquesta enquesta, puc dir que en general trobo positius els 

resultats obtinguts ja que no s’ha mostrat desconeixença amb el tema i a més, tenint en 

compta que més del 50% dels enquestats van ser adolescents, es pot dir que des de ben 

jove ja hi ha conscienciació sobre els aspectes bàsics del càncer de mama. 

Estic molt satisfeta amb el nivell de participació de la gent i l’interès que han mostrat 

per saber més coses sobre el meu Treball de Recerca.  

 

 

8. Projecte per a les tutories de Batxillerat 
En motiu del 19 d’Octubre, Dia Mundial del Càncer de Mama, he pensat que es podria 

fer un projecte per a les tutories dels cursos de Batxillerat per tal de conscienciar als 

adolescents sobre la importància de la detecció precoç d’aquesta malaltia, d’una manera 

lúdica i entretinguda. 

A continuació plantejo el projecte que he elaborat per a les hores de tutoria: 

 

SESSIÓ DE TUTORIA: EL CÀNCER DE MAMA 

• Objectiu: fer conscients als adolescents de la importància de la detecció precoç del 

càncer de mama. 

• Destinataris: alumnes de batxillerat. 

34%

3%
63%

El llaç rosa és el símbol de…

Representació del càncer de

mama

Representació de tots els

càncers

Representació del suport a les

dones amb càncer de mama
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• Material necessari: ordinador i projector. 

• Temps a dedicar-hi:  1 ó 2 sessions de tutoria, amb activitats curtes perquè no es faci 

pesat i llarg per a l’alumne. 

• Desenvolupament de la sessió:  

ACTIVITAT DURADA OBJECTIU 

Curtmetratge : "La teta 

que os falta" 
8 minuts 

Provocar l'atenció de 

l'alumnat: el càncer de 

mama, molt a prop!! 

Explicació de què és el 

càncer de pit 
10 minuts 

Fer una petita explicació 

del què és el càncer de 

mama per tenir-ne una idea 

general. 
 

Fragments d’un capítol de 

Polseres Vermelles 

(Capítol 15) 

10 minuts 

Mostrar als alumnes que 
els adolescents també 

poden tenir càncer de pit, 

tal i com li passa a una de 

les protagonistes de 

Polseres Vermelles. 

Breu reflexió sobre la 

detecció precoç 
8 minuts 

Explicar a l'alumnat perquè 

és important la detecció 

precoç. 

Lectura d’un article 

periodístic 
10 minuts 

Generar un debat/reflexió 

entre les alumnes: és ètica 

la decisió que va prendre 

l'artista? 

Visionat del vídeo "El 

baile que salva vidas" que 

van elaborar els i les 

treballadores de l'empresa 

AVON 

5 minuts 
Mostrar a l'alumnat com 

pot fer la detecció precoç. 

 

• Recursos: 

-Fitxa pel professorat amb l’explicació tècnica del càncer de mama per a poder-

ho explicar als alumnes. 

-Article extret de la web Adolescents.cat: “S'ha mort la tieta de l'Angelina Jolie”.  

• Enllaços online: 

-“La teta que os falta”: https://www.youtube.com/watch?v=XsgNcaPX6Tc 

-Capítol 15 de Polseres vermelles: https://www.youtube.com/watch?v=Oylqnrj8-c0 

-“El baile que salva vidas” d’AVON: https://www.youtube.com/watch?v=9gisMVcZwSo 

https://www.youtube.com/watch?v=XsgNcaPX6Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Oylqnrj8-c0
https://www.youtube.com/watch?v=9gisMVcZwSo
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9. Conclusions 
Un cop realitzat el treball puc deduir que a nivell teòric el càncer de mama és un dels 

més freqüents de Catalunya, encara que alhora té un índex de mortalitat molt baix si 

s’agafa a temps. És per aquest motiu que es dóna tanta importància a la detecció precoç 

i a l’examinació física. 

A més, sovint tendim a parlar de quimioteràpia o radioteràpia com a tractaments pel 

càncer, però aquests no són els únics. També hi ha els tractaments hormonals i les 

teràpies biològiques, els quals fins a dia d’avui, en desconeixia l’existència. 

 

En quan a nivell pràctic puc dir que he assolit tots els objectius i fins i tot n’he abastat 

de nous. Al principi, tenia un tema molt extens i amb molts fronts oberts, però a mesura 

d’anar avançant en el treball, he aconseguit acotar-lo i centrar-me en els punts més 

important per mica en mica, anar-lo desglossant. 

He aconseguit entrevistes amb quatre professionals d’àmbits diferents: hematologia, 

radiologia, oncologia i psicooncologia. També he pogut assistir als grups de suport, tal i 

com m’havia marcat com a objectiu des d’un primer moment. 

En resum, n’extrec vàries conclusions: 

-Estudis demostren que el suport de la família i la parella ajuda a les dones amb càncer 

de mama. 

-Hi ha un fort impacte físic, però sobre tot psicosocial. No és fàcil per a la dona 

afrontar-se a tot això sense l’ajuda d’un psicooncòleg o bé dels grups de suport. 

-El malestar corporal incrementa el malestar psicosocial i a la inversa. 

-El moviment social entorn el càncer de mama ha afavorit la conscienciació i ha 

fomentat actituds més preventives. 

 

La conclusió més rellevant que he obtingut amb aquest treball però, és que les dones 

que pateixen aquest càncer són unes lluitadores de primera, que no es deixen enfonsar 

per la malaltia i saben que juntes, són més fortes. És per això que la meva portada 

consta d’un llaç rosa format fer molts de noms. Aquests noms són els de familiars 

meves que malauradament van morir de càncer o actualment es troben en tractament per 

superar-lo. Però també hi ha els noms de totes les dones que m’han explicat la seva 

història de manera oberta i sense embuts, a les quals els hi agraeixo enormement. 

No volia que el llaç rosa quedés com una imatge impersonal, sinó que volia incloure el 

nom de totes elles per fer que del llaç una cosa més propera, més personal, més real... 

 

I és que la vida...pot ser bonica sigui del color que sigui. 
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10. Agraïments 
Quan vaig començar aquest treball recordo que veia el moment d’acabar-lo molt llunyà, 

però ara que l’he finalitzat em desborda una satisfacció especial. Primer per poder dir-

me a mi mateixa que he aconseguit acabar-lo i a la vegada complir tots els meus 

objectius, i segon perquè aquest treball m’ha aportat experiències que mai hagués 

esperat. 

Fixo la vista enrere i faig un balanç de tot el que he fet per realitzar el meu Treball de 

Recerca i em pregunto a mi mateixa si ha valgut la pena. Sí. La resposta és sí. Ha valgut 

molt la pena. M’ha permès conèixer gent nova d’arreu de Catalunya, fins i tot d’arreu 

d’Espanya. Històries i vivències de dones lluitant per una mateixa causa, alhora totes 

diferents però amb un càncer que les uneix. He pogut confirmar que no m’equivocava 

quan deia que voldria dedicar tota la meva vida a treballar a un hospital. Els matins i 

tardes a l’Hospital Josep Trueta m’han deixat clar que el que realment vull és això. Vull 

ser infermera a l’hospital. Caminava per aquells passadissos que eren nous per mi, i 

això feia que encara em fixés més en cada petit detall. Em fixava en el menjar de les 

safates, en els pacients que caminaven pel passadís, en els metges passant a corre cuita 

enfeinats, en els plors a les cadires de la sala d’espera… 

Per mi ha estat un treball emocionalment molt important, ja que m’ha fet créixer com a 

alumna (m’he afrontat a coses que, degut al meu caràcter tímid, mai pensava que faria: 

entrevistes, trucades...) però sobretot com a persona. M’ha provocat molts sentiments i 

emocions alhora, i en algun moment m’ha fet plorar de tristesa i emoció, però també 

m’ha tret somriures de satisfacció. 

Tot això no hagués estat possible sense l’ajuda de l’Imma Trias, tutora que m’ha fet el 

seguiment del treball i m’ha ajudat molt en l’elaboració i desenvolupament tan del marc 

teòric com del marc pràctic. És per això que vull donar-li les gràcies. 

També a la UdG per haver-me brindat l’oportunitat d’assistir durant dos setmanes al 

Jove Campus de Recerca, que a la vegada em va obrir les portes cap a l’Hospital Josep 

Trueta, on allà vaig conèixer a l’Anna Rodríguez, psicooncòloga d’aquest. Vull agrair-li 

tot el suport i ajuda durant aquells dies a Girona, i els dies posteriors al Campus que 

vam seguir en contacte. 

Agrair a la Dra. Barretina, el Dr. Marruecos i el Dr. Roncero per dedicar part del seu 

temps a citar-me a l’hospital per respondre’m les entrevistes, les quals he trobat molt 

interessants. 

A l’Oncolliga Girona, i a la seva presidenta Lluïsa Ferrer per explicar-me tot el 

funcionament de la Fundació i respondre’m l’entrevista. En especial, també vull donar 

les gràcies a la Núria Agudo, psicooncòloga de l’Oncolliga, la qual em va ajudar molt 

amb el treball i sense ella no hagués estat possible l’assistència als grups de suport de 

Palamós. 

A les dones del grup de suport per haver-me rebut amb els braços oberts i haver-me 

recolzat, i en especial a l’Imma i la María José, que van dedicar el seu temps en 

explicar-me la seva vivència i respondre’m l’entrevista sense cap problema. 
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A tres dones, la María Luisa, l’Alejandra i la Mayte, que vaig conèixer a la web de 

l’AECC i les quals es van oferir a explicar-me la seva història i ajudar-me en tot el que 

fes falta. Tot i ser de Burgos, Mallorca i Cantabria, i no haver-nos vist mai, en tot 

moment van involucrar-se amb el treball i van enviar-me missatges de suport i ànims. 

Sempre els hi estaré molt agraïdes amb tot el que em van explicar. 

També donar les gràcies a la gent que va contestar l’enquesta per completar el Treball 

de Recerca. 

A en Manel, per les captures de pantalla del Programa de registre de mama. 

Al grup d’amics per donar-me suport cada dia i ajudar-me en el desenvolupament del 

treball. 

A tota la meva família per haver-se involucrat i viscut al meu costat tot el seguiment del 

treball, però en especial als meus pares, perquè gràcies a ells he arribat a la meta final. 

Gràcies pel suport continu, les hores dedicades i per ser-hi sempre. 

I finalment, però no menys especials, recordar al meu avi Manolo i al meu avi Pere, 

perquè malauradament ells són els que m’han portat a l’elecció del tema del meu 

Treball de Recerca. Perquè tot i que no el podran veure, sé que estarien orgullosos de mi 

i de la meva feina.  
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12. Glossari 
-Distress: quan les situacions d'estrès s'acumulen i comencen a ser per causes menys 

agradables passem a dir-ne distress. 

-Unitat de Patologia Mamària (UPM): és una àrea de l’hospital que desenvolupa una 

tasca assistencial i investigadora que engloba els professionals de totes les especialitats 

implicades en el tractament de la patologia mamària: cirurgia general i medicina plàstica 

i reparadora, ginecologia, radiologia, anatomia patològica, oncologia mèdica i 

radioteràpia, que constitueixen la Unitat, així com altre personal mèdic especialista en 

medicina nuclear, infermeria especialitzada i fisioteràpia. El principal objectiu de la 

UPM és oferir una assistència integral en el diagnòstic de la patologia de la mama i 

especialment del càncer de mama. 

-Gangli Centinela: és el primer gangli limfàtic que troben les cèl·lules tumorals en 

intentar disseminar-se a través de la limfa . Per identificar els ganglis limfàtics 

centineles, s'injecta una substància radioactiva, un tint blau o tots dos a  prop del tumor. 

La substància o tint viatja a través dels conductes limfàtics fins al gangli o els ganglis 

centineles. Posteriorment, el cirurgià extreu només aquells ganglis marcats amb la 

substància radioactiva o tint i s’observen al microscopi i es determina si hi ha cèl·lules 

canceroses o no. 

-Drenatge: tub que el metge col·loca a la pacient per eliminar l’excés de líquid del seu 

cos. 

-Seroma: és l'acumulació de greix líquid, sèrum i limfa en una àrea del cos on s'ha 

produït un traumatisme o s'ha practicat una cirurgia. Usualment es forma sota d'una 

ferida quirúrgica recent. 

-Proteïna HER-2: proteïna que es troba sobre la superfície d'algunes cèl·lules normals 

del cos, a les quals ajuda a enviar senyals de creixement des de l'exterior de la cèl·lula 

cap a l'interior de la mateixa. Aquests senyals indiquen a la cèl·lula que creixi i es 

divideixi. En el cas del càncer de mama del tipus HER-2 positiu, les cèl·lules canceroses 

tenen una quantitat anormal i alta de gens HER-2. Aquests gens son els que ajuden al 

creixement de les cèl·lules normals del cos per mitjà de la producció d’aquesta proteïna. 

-Port-a-cath: és un dispositiu que proporciona un accés a la vena permanent, facilitant 

tant l'extracció de mostres de sang com l'administració de medicacions, nutrients, 

productes sanguinis, etc…reduint les molèsties associades a les punxades repetitives. 

-Catèter: és un tub que es pot inserir dins una cavitat del cos, conducte, o vas sanguini. 

Permeten el drenatge i l'administració de fluids. 
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13.1. Entrevistes 
 

 

ENTREVISTA HEMATÒLEG (Dr. Josep Maria Roncero) 

1. Què entenem per hematologia? 

L’estudi de les malalties de la sang i el tractament d’aquestes: anèmies, falles medul·lars 

i transfusions. Les malalties de la sang són un 15% de tots els càncers.  

2. Quines són les malalties hematològiques més conegudes socialment? 

L’anèmia, la leucèmia i l’hemofília. 

3. Quins són els principals símptomes de les malalties hematològiques? 

L’anèmia provoca cansament, i en especial, l’anèmia per falta de ferro té diferents 

símptomes depenent de l’edat: 

En adults, la caiguda del cabell, el trencament de les ungles…són els principals 

símptomes. 

En nens, el símptoma més freqüent és que mengen coses que no aliments, com el gel, 

guix de les parets… 

Però en general, les malalties hematològiques solen ser diagnosticades per l’aparició de 

bonys. 

4. En què consisteix el tractament d’hemoteràpia? 

El tractament d’hemoteràpia són les transfusions. 

5. Amb quines proves mediques es pot detectar que una persona pateix una 

malaltia hematològica? 

A través de les analítiques, o bé fent una aspiració de medul·la òssia (per la leucèmia). 

L’aspiració de medul·la òssia és una prova que consisteix en l’extracció d’una mica de 

medul·la líquida de dins de l’os, normalment de la pelvis o l’estèrnum. Es fa en aquests 

ossos perquè si per exemple es fes a una costella, es perforaria un pulmó. 

En quan al procés d’aquesta prova, primer de tot el metge adorm l'àrea i la superfície de 

l'os amb un anestèsic local. Després s'insereix una agulla prima i buida en l'os, i 

s'utilitza una xeringa per aspirar una petita quantitat de medul·la líquida. 

6. En general, quins aspectes de la vida del pacient solen canviar més des del 

diagnòstic? Per què? 

Quan li diagnostiquen càncer, la qualitat de vida es veu afectada (tractaments, canvis 

d’aparença...), passen a dependre molt dels metges, tots els projectes de futur 

desapareixen... En definitiva, la seva vida fa un gir radical. 

A més, en la majoria de casos, quan finalment es curen, és quan els hi ve el “baixón”. 
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7. Com creus que es porta millor la malaltia, estant actiu com abans o canviant les 

activitats? Per què? 

Això depèn de cada persona. És millor tenir el cap ocupat però molts cops és difícil, ja 

que per exemple, molts han de deixar la feina, l’escola... 

8. L’actitud optimista o pessimista repercuteix en la malaltia? 

Amb la malaltia no, però també s’ha de dir que la gent optimista, es preocupa més de 

cuidar-se. Molts cops s’han trobat casos de gent que després del diagnòstic adopten una 

actitud pessimista i s’obliden totalment de cuidar-se. 

9. Quins són els sentiments que manifesten les persones amb càncer quan parlen de 

la seva malaltia? I quan estan amb la família, expressen els mateixos sentiments? 

La veritat és que cadascú ho porta a la seva manera. 

En general, davant de la família es reprimeixen. 

10. Quin paper juga la família en el suport al malalt? 

És molt important ja que la família és l’entorn més directa i cuiden al pacient (en la 

majoria de casos). L’escola, la feina, els amics...molts cops desapareixen. 

També tot depèn de la família que es tingui o de la cultura. Per exemple, als països 

nòrdics, quan el pacient ingressa a l’hospital, la família només va a veure’l el primer dia 

i va a recollir-lo quan li donen l’alta. 

11. Com acostumen a reaccionar els pacients davant el diagnòstic de càncer? I la 

família? 

Les dues parts, tan la família com el pacient, acostumen a reaccionar amb perplexitat. 

Sol haver-hi un bloqueig inicial davant el diagnòstic. 

12. Quan els pacients venen a fer el tractament a l’hospital de dia, solen venir 

acompanyats per la família/amics o sols? 

A les primeres sessions acompanyats, però al final el tractament passa a ser normal per 

ells. Ho assumeixen com una part de la seva vida normal i s’adapten a la situació. A 

partir d’aquest moment és quan passen a venir sols. 

13. Què és el que més t’atrau de la teva professió? I el que menys? 

El que més m’atrau de la meva professió és la satisfacció que es sent al curar gent i 

tractar tot tipus de gent. 

Per altra banda, el que menys, la frustració que es sent al no poder fer res per salvar una 

persona que està terminal. 

14. Com es porta viure en contacte diari amb pacients que pateixen una malaltia 

tan dura físicament com psicològicament, com ho és el càncer? 

Al final, t’acostumes a no acostumar-te. 
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15. Hauràs vist tot tipus de casos de càncer. Com és el teu dia a dia en la lluita per 

ajudar o tractar els que lluiten contra aquesta malaltia? 

Amb moltíssima feina, fins al punt de que molts cops és estressant. 

 

16. Sota la teva experiència, quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 

que la persona passi la malaltia amb companyia de familiars? 

Els avantatges són l’entorn afectiu que té el pacient i el tenir a un cuidador principal que 

es preocupa i en definitiva, el cuida. 

En quan als inconvenients, molts problemes surten a la llum i apareixen tensions entre 

els membres de la família. 

17. Creus que és millor que el pacient comparteixi la informació de la malaltia amb 

la família? Per què? 

Sí, perquè així els pacients tenen un vincle afectiu, gent propera, i també és una bona 

manera de descansar les angoixes. Tot i així, normalment el pacient no ho fa. 

18. Consideres que la informació al pacient sempre és beneficiosa? Per què? Com 

veus que la família tingui més informació de la malaltia que el pacient? 

No sempre és beneficiosa perquè no tothom té la capacitat d’assimilar tota la informació 

que se li dóna. 

Considero que sempre hauria de tenir més informació el pacient, encara que molts cops 

això no es compleix. 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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ENTREVISTA ONCÒLOGA (Dra. Pilar Barretina) 

1. Com es comunica el diagnòstic al pacient? 

Primer cal explorar la informació prèvia. Després es fan una sèrie de preguntes al 

pacient: “Què penses que has vingut a fer?” entre d’altres. Finalment s’explica el 

diagnòstic. 

2. El càncer sempre provoca dolor? 

No sempre. 

3. A qui afecta més psicològicament més el càncer, als homes o a les dones? 

Els homes i les dones ho afronten de manera diferent. Els homes, en general, solen venir 

acompanyades. En canvi, hi ha més dones que vénen soles. 

4. Quins factors influeixen a l’hora que l’especialista es decanti per un tractament 

de radioteràpia o un de quimioteràpia per afrontar el càncer? 

L’especialista es decanta per un tractament o altre, tenint el compte el tipus de tumor i 

l’estadi en el que es troba. 

5. Pel que fa als tumors benignes, quins riscos o possibilitats hi ha que es puguin 

convertir en malignes? Com es controlen? 

Els riscos de que es puguin convertir en malignes són molt baixos. 

En general, no es controlen. 

6. En general, quins aspectes de la vida del pacient solen canviar més des del 

diagnòstic? Per què? 

L’aspecte que canvia més des del diagnòstic, és l’aspecte psicològic. Els pacients passen 

a plantejar-se expectatives a curt termini. També l’aspecte estètic és important. Canvia 

la seva percepció corporal. 

En definitiva, han de fer una adaptació a la nova vida. 

7. Com creus que es porta millor la malaltia, estant actiu com abans o canviant les 

activitats? Per què? 

En general, com més es mantingui l’estil de vida previ al diagnòstic, es tolera millor la 

malaltia. 

8. L’actitud optimista o pessimista repercuteix en la malaltia? 

Hi ha moltes teories, però la veritat és que no hi ha cap estudi que ho demostri. Tot i 

així, a nivell psicològic, si el pacient té una actitud optimista, és molt millor. 

9. Quins són els sentiments que manifesten les persones amb càncer quan parlen de 

la seva malaltia? I quan estan amb la família, expressen els mateixos sentiments? 

Principalment, ràbia i por al què passarà (sobretot a l’inici). Per exemple, entre els 

pacients que arriben a curar-se, hi ha diferents actituds a adoptar un cop s’ha superat la 

malaltia. N’hi ha que miren endavant i gaudeixen més de la vida per el sol fet de pensar 
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que han estat a punt de morir. En canvi, n’hi ha d’altres que no deixen de mirar al 

passat. 

Depèn molt del pacient (si són introvertits o no). N’hi ha que sí que ho expliquen a la 

família.  

10. Quin paper juga la família en el suport al malalt? 

La família juga un paper molt important. Però culturalment, sobretot al Mediterrani, hi 

ha molta tendència a sobreprotegir al malalt. 

Els familiars que més ajuden són aquells que respecten la voluntat i el dret a la 

informació del pacient. 

11. Com acostumen a reaccionar els pacients davant el diagnòstic de càncer? I la 

família? 

En general reaccionen amb por al què passarà, ja que a la nostra societat, la paraula 

càncer té un estigma: càncer és sinònim de mort. 

En quan a la família, n’hi ha que volen sobreprotegir i d’altres que donen tot el suport 

que poden per afrontar la situació. 

12. Quan els pacients venen a fer el tractament a l’hospital de dia, solen venir 

acompanyats per la família/amics o sols? 

La majoria de casos, acompanyats. 

13. Què és el que més t’atrau de la teva professió? I el que menys? 

El que més m’atrau de la meva professió, és la oportunitat de poder ajudar a la gent a 

superar situacions difícils o acompanyar-los en el procés de la malaltia. 

Per altra banda, el que menys, és el no poder tenir prou temps per dedicar als pacient ja 

que molts cops voldria poder dedicar-los més temps però la gran quantitat de visites, no 

ho fa possible. 

14. Com es porta viure en contacte diari amb pacients que pateixen una malaltia 

tan dura físicament com psicològicament, com ho és el càncer? 

Aprens molt a relativitzar molts aspectes de la vida que podrien semblar importants, i a 

la vegada valores més les coses (passar temps amb les persones que estimes, gaudir més 

del dia a dia...) 

Moltes coses que per a molts podrien ser importants, la majoria d’oncòlegs les veiem 

com insignificants al costat d’una malaltia com el càncer. 

15. Hauràs vist tot tipus de càncers. Com és el teu dia a dia en la lluita per ajudar o 

tractar els que lluiten contra aquesta malaltia? 

No s’ha de perdre mai l’empatia amb els pacients. Amb els temps aprenem a no 

emportar-nos-ho tot a casa pel bé del nostra estat emocional. 
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16. Et suposa el mateix informar a un pacient que té possibilitats de vèncer la 

malaltia (tractament curatiu) amb un altre que només pot ser pal·liatiu? Per què? 

En general, sempre és molt més fàcil informar a un pacient amb expectatives de curació. 

Tot i així, a vegades, també costa que el pacient que es pot curar ho accepti, ja que al 

seu cap només hi ha l’estigma de càncer és igual a mort. 

17. Sota la teva experiència, quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 

que la persona passi la malaltia amb companyia de familiars? 

En general, quanta més xarxa social (amics, família...) millor. Però tot i així, si la 

família és massa sobreprotectora, no ajuda. 

18. Creus que és millor que el pacient comparteixi la informació de la malaltia amb 

la família? Per què? 

Sí. Trobo que és important que el pacient comparteixi i que demani als familiars que si 

el volen ajudar, que respectin les seves decisions. 

Perquè compartir les angoixes les fa menys intenses. 

19. Consideres que la informació al pacient sempre és beneficiosa? Per què? Com 

veus que la família tingui més informació de la malaltia que el pacient? 

No sempre. Tot depèn de la situació del pacient: si pot tolerar i rebre la informació, és a 

dir, el seu nivell d’adaptació psicològic. Un dels grans problemes del diagnòstic de 

càncer és la incertesa. Quanta més informació rep el pacient, amb més seguretat i menys 

incertesa afronta la malaltia. 

Malament, a no ser que el pacient ho vulgui així. És bo que tothom tingui la mateixa 

informació perquè la malaltia és llarga i es poden prendre decisions...etc. Lo millor seria 

tenir la informació per igual, però que ho triés el pacient. 

És bo que les dues part ho sàpiguen, ja que si per exemple una persona és diagnosticada 

de càncer i no ho comunica a la família, si el pacient acaba morint, a la família li vindrà 

molt de nou i el seu procés d’adaptació a la situació serà molt curt. 

El mateix passa si la família sap que el pacient està terminal i la pròpia persona 

desconeix aquesta informació. El pacient podria morir quan encara li quedaven moltes 

coses pendents per dir o fer. 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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ENTREVISTA PSICOONCÒLOGA (Dra. Anna Rodríguez) 

1. Què és la psicooncologia? 

Es la branca de la psicologia clínica especialitzada en el distress emocional associat al 

càncer, ja que aquesta és una malaltia que té molt d’impacte tan pel pacient com per la 

família d’aquest.  

L’objectiu de la psicooncologia és que el pacient i la família portin el procés de la 

malaltia de la millor manera possible. 

2. Accepten tots els malalts amb càncer l’ajuda d’un psicooncòleg? 

Hi ha diferents casos. Alguns pacients no vénen del tot segurs o bé impulsats per la 

família, d’altres directament decideixen no venir, i altres vénen directes amb ganes de 

parlar i participar. 

3. Cal que la família tingui suport psicològic? 

No totes, però és recomanable ja que no fa cap mal. 

4. Els pacients i familiars que necessiten assistència psicològica responen bé a la 

teràpia? 

La majoria sí. Si nosaltres veiem que empitjoren, estem al seu costat. En el cas dels 

pacients per exemple, es pot mirar de reduir la quimioteràpia...etc. 

5. Creus que ajuda tenir el suport d’un psicooncòleg? 

Sí, encara que s’ha de reconèixer que van al psicooncòleg molts pocs pacients en 

comparació amb totes les persones que tenen càncer. 

6. Com creus que es porta millor la malaltia, estant actiu com abans o canviant les 

activitats? Per què? 

Depèn del que prefereixi cada pacient. Es poden seguir fent les coses que es feien o bé 

fer-ne de noves. És important saber distreure’s, i la persona que sap distreure’s és 

aquella que fa les coses i les gaudeix. 

7. L’actitud optimista o pessimista repercuteix en la malaltia? 

Amb el curs de la malaltia no, però amb la qualitat de vida de la persona amb càncer, sí. 

8. Quins són els sentiments que manifesten les persones amb càncer quan parlen de 

la seva malaltia? I quan estan amb la família, expressen els mateixos sentiments? 

El sentiment que més predomina és la por a morir, encara que aquesta no es manifesta, 

però es pot llegir entre línies. 

En quan a expressar els mateixos sentiments davant la família, per anar bé, quan es va al 

psicooncòleg per exemple, s’hauria d’entrevistar al pacient sol sense la família perquè 

molts cops tendeixen a no expressar sentiment per no preocupar a la família. 
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9. Quin paper juga la família en el suport al malalt? 

Una família ben ajustada, dóna molt de suport al malalt. Per altra banda, una família mal 

ajustada, pot ser pitjor. 

10. Com acostumen a reaccionar els pacients davant el diagnòstic de càncer? I la 

família? 

Tan per el pacient com per la família, és un impacte molt gran. El pacient té una 

sensació de mort imminent i adopta una percepció falsa de la mort. A la vegada, la 

família té una sensació de mort pròxima del familiar que acaba de ser diagnosticat. 

El pacient sol quedar bloquejat davant del diagnòstic i per això és recomanable que 

aquest vagi acompanyat de dos familiars a la visita, perquè molts cops els pacients 

arriben a casa sense saber el què els hi ha dit el metge ja que estaven en un estat de 

bloqueig. En aquestes situacions, els dos acompanyants poden informar al pacient de la 

informació que els ha donat el metge. 

11. Quan els pacients vénen a fer el tractament a l’hospital de dia, solen venir 

acompanyats per la família/amics o sols? 

Al principi acompanyats, però més endavant ja vénen sols. 

12. Què és el que més t’agrada de la teva feina? 

El que més m’agrada de la meva feina com a psicooncòloga és el poder treballar amb 

pacients i familiars, i a la vegada aconseguir un equip de treball maco amb els 

companys de feina. 

13. Per què vas triar aquesta especialitat tenint en compte que, en el camp de la 

medicina, és de les més dures? 

Al principi, estava en un equip de neuropsicologia. Això em va portar a conèixer i 

tractar les malalties neurodegeneratives. Al morir-se, vaig veure que jo el que realment 

volia era ajudar a morir (malalties infeccioses, oncologia o neurodegeneratives). 

Finalment, vaig acabar especialitzant-me en cures pal·liatives oncològiques. 

14. Com es porta viure en contacte diari amb pacients que pateixen una malaltia 

tan dura físicament com psicològicament com ho és el càncer? 

La veritat és que ho porto bé però afecta de manera subtil. Realment, al passar tantes 

hores en contacte amb persones que passen dificultats, quan sortim d’aquí ens trobem 

amb moltes coses banals.  

També ens trobem amb tristesa però a la vegada satisfacció per la feina que fem. És una 

feina molt vocacional, conductual i humanista. 

Tot i que estem molt enfortits perquè la feina ens ha anat fent forts, acabes empatitzant 

tant amb els pacients que al final és dur. 

15. Hauràs vist tot tipus de casos de càncers. Com és el teu dia a dia en la lluita per 

ajudar o tractar els que lluiten contra aquesta malaltia? 

És molt bonic perquè aprenem cada dia ja que cada pacient és un món. 
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16. Creus que ajuda tenir la ajuda d’un psicooncòleg? 

Molt. Crec que ajudaria a molta gent i així la persona no estaria tan angoixa. 

Cal dir que no cal estar molt malament per anar al psicooncòleg. Simplement, si per 

exemple la primera setmana tenim dubtes, es pot anar al psicooncòleg. 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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ENTREVISTA RADIOTERAPEUTA (Dr. Jordi Marruecos) 

1. En què es basa la radioteràpia? 

La radioteràpia es basa en la utilització de les radiacions per tractar sobretot malalties 

oncològiques. 

2. Quins són els principals càncers que es poden tractar amb radioteràpia? 

Es poden tractar tots, però sobretot el càncer de mama, pulmó, pròstata... 

3. En quines tècniques mèdiques es basen els tractaments de radioteràpia? 

El factor principal és assimilar la radioteràpia amb la cirurgia. La quimioteràpia millors 

els afectes de la radioteràpia. 

El procés de tractament és el següent: 

En primer lloc, es fa un escàner al pacient. Aquest TAC s’adquireix en la mateixa 

posició amb la que es farà el tractament de radioteràpia. La imatge d’aquest TAC es pot 

visualitzar a l’ordinador i a partir d’aquí, analitzem la imatge i planifiquem com es farà 

el tractament. Un cop es té tot planificat, s’avisa al pacient i es comença amb el 

tractament. 

4. Quins són els efectes de les radiacions en el cos humà? 

Els principals efectes són el cansament (el que els metges anomenem astèria), la caiguda 

del pèl a la zona irradiada i l’afectació de les radiacions a les parts del cos pròximes a la 

zona que irradien. 

Hi ha diferents tipus de toxicitat segons la part que s’estigui irradiant. 

5. En general, quins aspectes de la vida del pacient solen canviar més des del 

diagnòstic? Per què? 

La primera pregunta que es fan és: “Per què jo?”. Els hi suposa un canvi radical de la 

seva vida. Molts pacients es plantegen la vida que han tingut en relació als 

familiars/amics. El càncer provoca un trastorn en ells mateixos i en el què els envolta. 

6. Com creus que es porta millor la malaltia, estant actiu com abans o canviant les 

activitats? Per què? 

Considero que el millor que es pot fer és seguir amb una vida normal el més plaent 

possible (sempre tenint en compte la malaltia que es té i el què et permet fer aquesta). 

7. L’actitud optimista o pessimista repercuteix en la malaltia? 

I tant. No hi ha cap estudi que ho demostri, però realment afecta en la manera d’afrontar 

la malaltia. La gent optimista ho afronta de millor manera. 
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8. Quins són els sentiments que manifesten les persones amb càncer quan parlen de 

la seva malaltia? I quan estan amb la família, expressen els mateixos sentiments? 

Es poden trobar diferents casos. Hi ha gent que nega la malaltia, gent que no vol saber-

ne res al respecte, gent sobre protegida per la família, i gent que ho volen saber tot. 

9. Quin paper juga la família en el suport al malalt? 

La família juga un paper molt important. Quan et diagnostiquen una malaltia com el 

càncer, és quan molts pacient se n’adonen de la gent que tenen al voltant i de la 

importància d’aquests. 

10. Com acostumen a reaccionar els pacients davant el diagnòstic de càncer? I la 

família? 

Pots trobar moltes reaccions diferents. Des de casos de gent que adopten una actitud de 

passotisme, gent que es bloqueja, gent que plora... 

Els sentiments més comuns són la pena, la sorpresa, la frustració... 

11. Quan els pacients vénen a fer el tractament a l’hospital de dia, solen venir 

acompanyats per la família/amics o sols? 

Solen venir acompanyats, majoritàriament de la família. 

12. Què és el que més t’atrau de la teva professió? I el que menys? 

El que més m’atrau de la meva professió és el poder curar pacients i explicar-li a una 

persona que es curarà, és una de les millors coses. També començar una relació 

d’amistat amb els pacients.  

Per altra banda, el que menys m’agrada és el fet d’haver de donar moltes males noticies 

i haver de posar pacients entre l’espasa i la paret. 

13. Com es porta viure en contacte diari amb pacients que pateixen una malaltia 

tan dura físicament com psicològicament, com ho és el càncer? 

Ho definiria com a dur. S’ha d’aprendre a portar-ho perquè sinó agafes molta empatia 

amb els pacients i és impossible de portar ja que molts cops et trobes en la situació en 

què molts pacients no poden curar-se, i fa pena. Ho passen malament i veus que no pots 

fer-hi res. El més important és mantenir distàncies, encara que no és fàcil. 

14. Hauràs vist tot tipus de càncers. Com és el teu dia a dia en la lluita per ajudar o 

tractar els que lluiten contra aquesta malaltia? 

El meu dia a dia és transmetre la meva ajuda a tots els pacients. Fer una teràpia positiva 

als pacients, ja sigui durant el tractament, en el moment del diagnòstic...etc. El missatge 

és: “viu amb positivitat i optimisme”. 

15. Sota la teva experiència, quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 

que la persona passi la malaltia amb companyia de familiars? 

Tot depèn del pacient i de la relació amb la família. Els avantatges són el tenir un suport 

i sentir que t’ajuden. 
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Factors com el nivell econòmics, social...etc influeixen molt. Hi ha gent que pateix 

càncer que viu sota un pont degut a la forta crisi, gent amb una família desestructurada... 

La veritat, cada dia se’n veuen casos, i tots molt diferents. 

16. Creus que és millor que el pacient comparteixi la informació de la malaltia amb 

la família? Per què? 

Depèn de cada persona. Lo més habitual és que sí. La família sol donar molt de suport. 

Els amics molts cops, quan passa alguna cosa així, desapareixen. 

El pacient sovint queda en estat de bloqueig quan va a les visites, i la família en aquests 

casos, és molt important. Pot retransmetre al pacient la informació donada pel metge. 

17. Consideres que la informació al pacient sempre és beneficiosa? Per què? Com 

veus que la família tingui més informació de la malaltia que el pacient? 

Sempre que es doni la informació adequada (si el pacient ho vol saber tot, si no...). 

El fet de que la família tingui més informació de la malaltia que el pacient, no és legal. 

Si per exemple el pacient ho vol saber tot, encara que la família no vulgui que el pacient 

ho sàpiga, el metge li ha de comunicar tot. 

Per altra banda, el pacient pot triar la opció de: “a mi no m’expliqueu res i digueu-ho tot 

a la meva dona, filla..”. El pacient tria el representant. 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vida pot ser de color rosa 
 

67 
 

ENTREVISTA PACIENT (Imma) 

1. A quina edat et van diagnosticar càncer? Quina va ser la teva reacció al saber 

que tenies càncer? 

Tenia 32 anys. 

Bàsicament, no vaig reaccionar. No em creia que m’estigués passant això a mi. En 

aquell moment no n’ets conscient i et fas la pregunta que es fa tothom quan li passa: 

“Per què a mi?”. 

2. Què esperaves dels resultats de les proves? Vas pensar que podia ser càncer? 

Anaves acompanyada a buscar-los? A qui ho vas dir? 

Esperava que els resultats diguessin que estava tot bé. Sóc una noia jove i sempre he 

portat una vida bastant sana. No fumo, no bec, tinc una dieta equilibrada... 

Inevitablement, sempre es pensa que hi pot haver una petita possibilitat de que sigui 

càncer, però en cap moment, al anar a buscar els resultats, vaig pensar que podia ser 

càncer. 

Sí, vaig anar a buscar els resultats de les proves amb la meva parella, ja que ell va ser el 

que em va insistir perquè anés al metge. Un dia, em vaig notar un bony al pit i li vaig 

comentar a la meva parella. Ell em va dir que anés al metge immediatament i allà em 

van fer les proves que finalment van confirmar que el bony era molt més que un simple 

bony. 

3. Un cop vas ser diagnosticada, quan vas explicar la malaltia? I a qui? Per què? 

Ho vaig explicar a la família tan punt vaig veure que era greu el què tenia. En un 

principi no els vaig explicar res (del bony, les proves...) perquè no volia preocupar-los 

abans d’hora. 

4. Vas dubtar d’explicar la malaltia a la família? Per què? I als amics? Per què? 

No vaig dubtar d’explicar-ho en cap moment a la meva família. Vaig intentar explicar-

ho d’una manera natural i intentant que ells veiessin que jo estava bé. 

Als amics, en canvi, els hi vaig anar dient de mica en mica. Però sempre cara a cara, 

perquè, igual que la família, poguessin veure que estava bé. No trobo adient dir-ho per 

telèfon. 

5. Quina reacció van tenir els teus familiars en un primer moment? I més 

endavant? 

Els va passar com a mi quan vaig anar a saber els resultats: no sabien com reaccionar. 

Estaven en un estat de bloqueig total. De totes maneres, jo vaig intentar no fer cap 

drama de la situació perquè ells veiessin que no passava res i que no m’havia enfonsat. 

Avui en dia, no sé com els hi afecta perquè davant meu intenten amagar-ho per tal de no 

preocupar-me. 
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6. Què esperaves de la família? 

Esperava que es comportessin tal i com ho estan fent ara. Em fan companyia sempre 

que els hi demano i em cuiden molt. La quimioteràpia et deixa molt cansat i molts dies 

no tens ganes de fer res encara que t’ho proposis. Per això ells em porten als llocs, em 

fan el menjar... Són molt important per mi. 

7. Creus que és millor compartir la informació de la malaltia amb la família? Per 

què? 

Sí, és molt bo compartir la informació amb la família. Tan per mi mateixa, com per ells. 

La família també necessita saber-ne coses, ja que estan molt perduts sinó. 

8. Sota la teva experiència, quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 

passar la malaltia amb companyia de la família? 

No es pot passar sol. No m’imagino passant aquesta situació sense tots ells. La família 

té un paper molt important, ja que és imprescindible tenir companyia i parlar-ne. 

Sempre tens un punt de recolzament. 

Per la gent que ho passa sol, és molt dur. Per això també és important l’ajuda d’un 

psicòleg (tan pels que estan sols com pels que tenen la família). 

9. En algun moment t’has sentit sola? Quan? 

Encara que tingui sempre la família al meu costat, és normal que hi hagi moments de 

soledat. Sobretot, la nit es fa molt dura, perquè tens molt de temps per pensar. 

10. Sempre has estat segura de fer el tractament? 

Sí, jo tinc moltes ganes de viure i afrontar-ho per poder superar-ho sense problema. 

11. A les sessions de tractament contra la malaltia (quimioteràpia, radioteràpia...) 

vas acompanyada? Vas a les visites acompanyada? De qui? 

Vaig acompanyada, tan a les sessions com a les visites, per la meva parella o la meva 

mare. 

Sobretot a les visites, és molt important anar acompanyat, perquè quan entres a la 

consulta, no ets conscient i no entens res. No pots posar atenció 100% i per això va molt 

bé anar acompanyat, perquè l’altra persona pot escoltar per tu. 

12. Quin tipus de tractaments has fet per tractar la malaltia? T’han explicat bé els 

efectes adversos dels tractaments de quimioteràpia? I els de radioteràpia? I els de 

cirurgia? (Depenent del tractament que s’ha fet). 

He fet tractament de quimioteràpia i radioteràpia. 

Tan en el primer tractament com en el segon, m’han explicat molt bé els efectes 

adversos dels tractaments. 
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13. Quins aspectes de la vida t’han canviat més des del diagnòstic? 

Abans del diagnòstic, m’agradava portar una vida molt activa. M’encanta l’esport però 

l’he hagut de deixar de practicar. També m’ha canviat la vida laboral, ja que ara no 

treballo. Porto una vida bastant limitada perquè molts dies no tinc ganes de fer res i estic 

molt cansada a causa del tractament de quimioteràpia. 

També he canviat la manera de pensar. Me n’he adonat de la gran quantitat de cops que 

m’enfadava per tonteries, i ara més que mai, valoro més el poder gaudir de la vida. 

Passes a valorar-ho tot molt més. 

14. T’han canviat els valors o prioritats des del diagnòstic? Per què? 

Sí, molt. He après a valorar molt més la família i els amics. Quan et trobes amb 

situacions com aquesta, és quan de veritat te n’adones de qui està al teu costat en els 

moments difícils. Valoro molt més les petites coses que, abans del diagnòstic, no els hi 

donava tanta importància. 

15. En general, et senties més animat abans de la malaltia? Per què? 

Sí, molt més animada. Perquè afecta tan físicament com psicològicament. 

16. En una escala del 0 al 10, com valoraries la teva satisfacció del dia a dia? 

Valoraria la satisfacció del meu dia a dia amb un 6. Abans de la malaltia, amb un 10. 

17. Et preocupes per altres coses? 

Sí. Em preocupa el pensar: “I ara...què serà de mi?”. Sempre hi ha la preocupació de 

pensar si et poden tornar a detectar alguna cosa, o bé si sortirà tot bé. 

18. Ha canviat la teva forma de gaudir de les coses de cada dia? Com? 

Sí. Sobretot he après a gaudir del relax. Abans del diagnòstic, era una persona que no 

parava de fer coses ni un segon. Vivia en un estrès constant.  

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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ENTREVISTA PACIENT 2 (Maria José) 

 

1. A quina edat et van diagnosticar càncer? Quina va ser la teva reacció al saber 

que tenies càncer? 

Em van diagnosticar càncer de mama als 51 anys. La meva reacció va ser molt caòtica. 

Vaig sentir una ansietat total. 

2. Què esperaves dels resultats de les proves? Vas pensar que podia ser càncer? 

Anaves acompanyat/da a buscar-los? A qui ho vas dir? 

A l’hora d’anar a buscar els resultats, jo ja tenia la impressió de que seria dolent. 

Sí, vaig pensar que podia ser càncer. 

Anava acompanyada per el meu marit i la meva cunyada. Els hi ho vaig dir a ells. 

3. Un cop vas ser diagnosticat/a, quan vas explicar la malaltia? I a qui? Per què? 

De seguida, encara que vaig esperar a dir-ho a la meva mare. La primera persona que va 

saber-ho, deixant de banda al meu marit i la meva cunyada, els quals estaven allà el dia 

del diagnòstic, va ser la meva filla. Al arribar a casa, de seguida se’n va adonar. 

Vaig explicar-li de seguida perquè ho vaig trobar totalment necessari, ja que a més és la 

meva única filla. 

4. Vas dubtar d’explicar la malaltia a la família? Per què? I als amics? Per què? 

No, no vaig dubtar en explicar-ho. Vaig trobar necessari fer-ho. 

5. Quina reacció van tenir els teus familiars en un primer moment? I més 

endavant? 

Van reaccionar igual que jo en el moment del diagnòstic, de manera molt caòtica. 

Recordo que la meva mare i la meva germana no podien parar de plorar. 

6. Què esperaves de la família? 

Exactament el que vaig rebre per part seva. 

7. Creus que és millor compartir la informació de la malaltia amb la família? Per 

què? 

Sí, és molt millor. La família t’ajuda en tot el que necessites i sobretot et donen molta 

confiança. 

8. Sota la teva experiència, quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 

passar la malaltia amb companyia de la família? 

Tenir la família al costat té molts avantatges. Et donen molt de suport en tot moment, i 

fan que agafis més força per lluitar, ja que tu intentes “disfressar” la situació davant seu. 

En quan als inconvenients, jo només en veig un: els fas patir molt. 
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9. En algun moment t’has sentit sol/a? Quan? 

No, la veritat és que no. 

10. Sempre has estat segur/a de fer el tractament? 

Sí. 

11. A les sessions de tractament contra la malaltia (quimioteràpia, radioteràpia…) 

vas acompanyat/da? Vas a les visites acompanyat/da? De qui? 

Sí, el meu marit sempre m’acompanya. 

12. Quin tipus de tractaments has fet per tractar la malaltia? T’han explicat bé els 

efectes adversos dels tractaments de quimioteràpia? I els de radioteràpia? I els de 

cirurgia? (Depenent del tractament que s’ha fet). 

He fet quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia radical al pit. 

Sí, em van explicar molt bé en què consistia cada tractament, i els efectes adversos que 

aquests podien ocasionar. 

13. Quins aspectes de la vida t’han canviat més des del diagnòstic? 

La meva vida personal i laboral s’ha vist molt afectada, ja que una situació com aquesta 

fa que et canviï de cop tota la teva vida. Vaig passar a no relacionar-me amb la gent 

amb la qual abans si em relacionava, però d’altre banda vaig passar a conèixer gent 

nova gràcies, per exemple, als grups de suport. També vaig haver de deixar la feina. 

14. T’han canviat els valors o prioritats des del diagnòstic? Per què? 

Sí, perquè te n’adones del que realment t’està passant. Comences a valorar més les 

coses i els petits moments, i no t’enfades per les petites coses d’abans. Per exemple, 

abans de la malaltia, quan tornava a casa i em trobava l’habitació de la meva filla amb 

alguna cosa fora de lloc, de seguida la renyava i donava molta importància a aquell 

objecte mal col·locat. En canvi, actualment, m’ho prenc amb més calma i evito les 

discussions per coses insignificants. 

15. En general, et senties més animat abans de la malaltia? Per què? 

Sí. Et deixa abatut i cansat. 

16. En una escala del 0 al 10, com valoraries la teva satisfacció del dia a dia? 

Amb un 9, ja que estic molt contenta d’estar amb les persones que més estimo i poder 

gaudir del temps amb ells. 

17. Et preocupes per altres coses? 

Sí, em preocupo per altres coses. Sobretot, de la meva filla. 
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18. Ha canviat la teva forma de gaudir de les coses de cada dia? Com? 

Molt. Gaudeixo molt més de les petites coses i els hi dono més valor. Per exemple, 

abans quan tornava de treballar, anava corrents i sense fixar-me en el paisatge. Avui en 

dia, em fixo amb els carrers, amb si la lluna està plena o no…Petits detalls que abans 

passava per alt. O bé, quan anem a sopar fora, o passem estones junts amb la meva 

filla… 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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ENTREVISTA PACIENT (Alejandra) 

1. ¿A qué edad fuiste diagnosticada de cáncer? ¿Cuál fue tu reacción al saberlo? 

Tenía 57 años y creo que reaccioné bastante bien. El único momento en el que me sentí 

un poco rara fue esa noche al acostarme, pero visualicé el pecho mentalmente y pensé 

que iba a poder con el tumor. 

2. ¿Qué esperabas de los resultados de las pruebas? ¿Pensaste que podía ser 

cáncer? ¿Ibas acompañada a buscarlos? ¿A quién se lo comunicaste? 

Estaba segura de que algo había porque llamé para recogerlos y me dijeron que aún no 

estaban que tardarían otros diez días. A la consulta fui con mi marido pero porque 

normalmente vamos juntos. 

3. ¿Una vez fuiste diagnosticada, cuándo explicaste tu enfermedad? ¿Y a quién? 

¿Por qué? 

Cuando llegué a casa se lo expliqué a mis hijos y luego a mis amistades más cercanas. 

4. ¿Dudaste en algún momento de contar la enfermedad a la familia? ¿Por qué? ¿Y 

a los amigos? ¿Por qué? 

Nunca dudé en contarles a mi familia y a mis amigos lo que me estaba pasando y a la 

gente en general cuando se me cayó el pelo y me veían con el pañuelo. La gente 

conocida te mira y duda, así que yo les decía que si, que tenía cáncer y que estaba en 

tratamiento y empecé lo que llamé “mi cruzada” para que la gente, sobre todo las 

mujeres, se hagan las revisiones rutinarias. A mí me lo descubrieron en la mamografía 

de rutina, era muy pequeño (luego resultó que era del tipo infiltrante, más agresivo) y 

que gracias a esa revisión estaba viva y con muchas posibilidades. 

5. ¿Cuál fue la reacción de tus familiares en un primer momento? ¿Y más 

adelante? 

Buena, me apoyaron y me dejaron espacio para no agobiarme. 

6. ¿Qué esperabas de la familia? 

Lo que recibí. 

7. ¿Crees que es mejor compartir la información de la enfermedad con la familia? 

¿Por qué? 

Porque las cosas compartidas son menos pesadas. 

8. ¿Bajo tu experiencia, qué ventajas e inconvenientes crees que puede tener pasar 

la enfermedad en compañía de la familia? 

La ventaja es sentirse querido y apoyado, a veces los notas muy preocupados pero eso 

es normal y puedes hablarlo. 

9. ¿En algún momento te has sentido sola? ¿Cuándo? 

Nunca. 
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10. ¿Siempre has estado segura de hacer el tratamiento? 

Sí. 

11. ¿A las sesiones de tratamiento (quimioterapia, radioterapia…) vas 

acompañada? ¿Vas a las visitas acompañada? ¿De quién? 

Me llevaba y me recogía mi marido pero me quedaba sola porque eran tres horas y 

media “enchufada” y me relajaba sola. 

12. ¿Qué tipo de tratamiento has hecho para tratar el cáncer? ¿Te han explicado 

bien los efectos secundarios de los tratamientos de quimio? ¿I los de radio? ¿I lo de 

la cirugía? (Dependiendo del tratamiento que se ha hecho). 

Me operaron dos veces. La primera vez pensaban que sólo extirparían el tumor que, 

como dije, era muy pequeño y sacar lo que se llama ganglio centinela, para ver si el 

cáncer había traspasado la barrera ganglionar. El ganglio estaba limpio, lo que era 

bueno, pero el tumor resultó ser infiltrante grado III, que traducido por los médicos 

quería decir que era pequeño pero agresivo y que me tenían que quitar el pecho. Me 

dieron la opción de reconstruir con implante en la misma operación y así se hizo. Por 

parte de los cirujanos todo muy claro y bien explicado. 

Luego visita al oncólogo para el tratamiento y también me explicó muy claro que tenía 

que someterme a quimioterapia. Me explicó que hoy por hoy se aplica quimio al 100% 

de paciente de cáncer de mama, que probablemente el 70% no la necesitaría porque la 

cirugía sería suficiente pero que por ahora no pueden saber cuál es ese 70% Me dijo que 

me harían una prueba FISCH al tumor extirpado y que si daba positivo me darían 

además HERCEPTIN que me explicó que es como una vacuna que crea anticuerpos 

para evitar posible repetición del cáncer. 

Me dieron ocho quimios, una cada 21 días, y me explicaron muy claro cuáles eran los 

posibles efectos secundarios, y me dijeron que me lo decían para que no me asustara si 

se presentaba alguno pero que podía ser que no se presentara ninguno. 

De Herceptín recibí un total de 18 aplicaciones, las cuatro primeras junto con la quimio, 

y las catorce siguientes una cada 21 días. 

(A lo mejor me extendí un poco, pero así te explico lo que me hicieron en mi caso y que 

siempre me explicaron todo claro y bien, cosa que agradezco) 

Ahora y durante cinco años tomo una pastilla diaria de inhibidor hormonal como parte 

del tratamiento. 

13. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida que han cambiado más desde el 

diagnóstico? 

La quimio y la pastilla que tomo me provocaron problemas articulares y musculares, 

nada muy serio, pero yo hacía yoga tres veces por semana y todavía no he podido 

retomar porque estoy un poco “agarrotada”. 

Positivo es que pasé a tomarme la vida con calma. 
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14. ¿Han cambiado tus valores o prioridades desde el diagnóstico? ¿Por qué? 

Si, empecé a darle valor a las pequeñas cosas, a disfrutar del día a día, a no preocuparme 

más de la cuenta porque el día que abren el sobre y te dan el diagnóstico te das cuenta 

de que somos mortales, que la vida se acaba y que si no la aprovechas tu te lo pierdes. 

15. ¿En general, te sentías más animada antes de la enfermedad?¿Por qué? 

No, soy bastante positiva. 

 

 

¡Muchas gracias por la colaboración! 
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ENTREVISTA PACIENT (María Luisa) 

1. ¿A qué edad fuiste diagnosticada de cáncer? ¿Cuál fue tu reacción al saberlo? 

Con 44 años me diagnostican carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda.  

Mi reacción fue llorar de rabia y de impotencia, puesto que yo de salud me encontraba 

perfectamente, es más, pensaba que lo que me decían no me ocurría a mí, que era una 

invención de los médicos para justificar su trabajo de alguna forma. 

2. ¿Qué esperabas de los resultados de las pruebas? ¿Pensaste que podía ser 

cáncer? ¿Ibas acompañada a buscarlos? ¿A quién se lo comunicaste? 

Cuando me dijeron que debía de realizar Mamografía, Ecografía y Biopsia y 

Resonancia Nuclear Magnética, esperaba que fuera un simple tumor, que con una 

simple operación se extirpaba, pero no fue así, se decidió realizar mastectomía.  

Como pensé que lo mío no era de importancia iba sola a todas las pruebas y consultas, 

cuando me dijeron lo que había me quedé sin palabras, no pregunté nada al de Patología 

Mamaria y, me fui al trabajo, allí lo comenté con mis compañeros, llorando como si no 

hubiera llorado nunca y todavía sigo llorando cuando comento todo por lo que he 

pasado, porque los médicos que me trataron en el HUBU decidieron tan mal que, ahora 

estoy sufriendo esas consecuencias. 

3. ¿Una vez fuiste diagnosticada, cuándo explicaste tu enfermedad? ¿Y a quién? 

¿Por qué? 

A esto ya lo he contestado en la pregunta anterior. 

4. ¿Dudaste en algún momento de contar la enfermedad a la familia? ¿Por qué? ¿Y 

a los amigos? ¿Por qué? 

Nunca he dudado de que las personas que conozco sepan lo que tengo, no sé, será mi 

forma de ser que hace que tenga que comentar lo que es un tema que nos afecta a todos, 

no sólo a quienes lo sufrimos, yo por esto no me escondo de lo que me han 

diagnosticado, y veo la necesidad de que todo el mundo debe de conocer el tratamiento 

que nos imponen y los efectos tan adversos que provoca y, más en mi caso que quiero 

que cuanta más gente, mejor, sepa que una decisión médica tan equivocada, en mi caso, 

las consecuencias tan negativas que crea, no sólo para mí, sino también para el resto de 

pacientes, puesto que se utilizan recursos de forma ineficiente, que no consiguen 

resultados. 

 

Nota: Yo no digo que estoy enferma de cáncer, para mí, resulta más acertado decir: me 

han diagnosticado cáncer, porque es así la realidad. Todo lo mal que me siento, no es 

por el cáncer en sí, sino por el tratamiento que utilizan para ese diagnóstico. 
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5. ¿Cuál fue la reacción de tus familiares en un primer momento? ¿Y más 

adelante? 

Mi familia me ha ayudado mucho y ha estado conmigo en todas las intervenciones que 

me realizaron en el HUBU. 

Su reacción fue también de rabia, porque hacía dos años que mi madre falleció de 

metástasis por cáncer de estómago, ¿otra vez se repetía la historia de dolor, agobios, 

nervios,…? 

6. ¿Qué esperabas de la familia? 

No pensé en ¿qué espero de mi gente?, la verdad es que puedo decir que no me han 

decepcionado, siempre han estado y están ahí cuando lo he necesitado, y espero que siga 

así, que no haya más diagnósticos tan adversos, pero no estamos “curados” de nada. 

Quien me ha decepcionado enormemente han sido los médicos que me han tratado, por 

esa razón no pienso en más reconstrucciones de mama, lo hicieron mal desde el 

principio, y ahora me voy a encargar de que la gente sepa lo que se hace en el HUBU, 

puesto que al ir sin ningún tipo de prótesis, llamará la atención, pero eso es lo que 

quiero y que la gente me pregunte, deben de saber y conocer a qué se enfrentan, no es al 

cáncer en sí, sino al tratamiento, eliminan hormonas y sus efectos no son buenos, 

reducen defensas y lo mismo, sus efectos no son nada buenos, cambian el organismo 

con el que has vivido y, secuelas psicológicas por estos efectos, claro que pueden crear. 

7. ¿Crees que es mejor compartir la información de la enfermedad con la familia? 

¿Por qué? 

Compartir la información con todos, este es mi objetivo, como decía antes, todos 

debemos conocer qué se hace cuando los médicos diagnostican cáncer. 

8. ¿Bajo tu experiencia, qué ventajas e inconvenientes crees que puede tener pasar 

la enfermedad en compañía de la familia? 

Ventajas todas, son los que están ahí siempre y en familia ocurre el “efecto onda”, lo 

que pasa a uno, no sólo lo pasa él, sino todos los de casa. 

9. ¿En algún momento te has sentido sola? ¿Cuándo? 

En ningún momento me he sentido sola, por todo lo que he comentado anteriormente se 

puede deducir, en mi casa saben lo que tengo, me ayudan en todo lo que yo no pueda y 

me acompañan si lo necesito. 

10. ¿Siempre has estado segura de hacer el tratamiento? 

¿Segura?, en el sentido de ¿hacer lo que los médicos te recomiendan?, por esta razón sí, 

he hecho todo lo que me han dicho. 
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11. ¿A las sesiones de tratamiento (quimioterapia, radioterapia…) vas 

acompañada? ¿Vas a las visitas acompañada? ¿De quién? 

Yo recibí 25 sesiones de radioterapia, que me han provocado una herida que todavía 

está ahí sin cicatrizar, porque decidieron realizar reconstrucción inmediata de la mama, 

y eso fue la peor decisión, porque la reconstrucción inmediata y la radioterapia son 

incompatibles. En la primera sesión de radioterapia me acompañó mi hermana, pero 

como vi que no era para tanto, decidí que si tenía que perder el tiempo esperando a que 

me llamaran para entrar en la cabina y administrar la sesión, que lo hiciera yo sola, no 

quería que más personas perdieran el tiempo esperando. 

12.¿Qué tipo de tratamiento has hecho para tratar el cáncer? ¿Te han explicado 

bien los efectos secundarios de los tratamientos de quimio? ¿I los de radio? ¿I lo de 

la cirugía? (Dependiendo del tratamiento que se ha hecho). 

El tratamiento de radioterapia, por parte de Oncología Radioterápica ya lo comento en 

el punto anterior y, por parte de Oncología Médica prescriben un tratamiento hormonal 

de eliminación de estrógenos, una pastilla diaria de Tamoxifeno y vacuna mensual de 

Goserelina. Por información recibida no me puedo quejar, además los médicos entregan 

el correspondiente informe que viene detallado el diagnóstico y el tratamiento que 

deciden. 

13. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida que han cambiado más desde el 

diagnóstico? 

Todo, ahora estoy de baja, la herida no cicatriza porque la piel está radiada, está muerta 

y tiene que regenerarse. 

14. ¿Han cambiado tus valores o prioridades desde el diagnóstico? ¿Por qué? 

De momento no, pero en la página de la AECC leo que sí existen esos cambios, por eso 

muchas veces comento cuando redacto Mi Testimonio o hago comentarios a los 

“compis” de la web que, estoy “en proceso de adaptación al cambio”, ahora lo que 

siento es mucha rabia por todo lo mal que lo han hecho, y por la decisión de Patología 

Mamaria que fue la que hizo que se produjera todo este desastre. 

15. ¿En general, te sentías más animada antes de la enfermedad?¿Por qué? 

Por ánimos, tengo los mismos, no sé, será porque soy una persona optimista y, ante las 

desgracias me refuerzo más, no me considero una persona a la que los golpes la 

debilitan, más bien me hacen más fuerte, testaruda, pertinaz, persistente en lo que creo 

que se puede mejorar y no abandono mi objetivo, que en este momento es plantear una 

Reclamación al HUBU y en función de lo que me contesten así decidiré si planteo 

demanda judicial. 

16. En una escala del 0 al 10, ¿cómo valorarías la satisfacción de tu día a día? 

En una escala del 1 al 10, yo me situaría en un 5/6, cuando antes de pasar por todo lo 

que he pasado estaría situada en un 8/9. 
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17. ¿Te preocupas por otras cosas? 

Ahora además de preocuparme por lo de siempre: trabajo, salud, seguridad, amistad, 

estar contenta e ilusionada con lo que hago, mi preocupación es que cicatrice el boquete 

de herida que me ha dejado la radioterapia y hacerme a la nueva imagen que tengo: 

mutilada, sin mama izquierda. 

18. ¿Ha cambiado tu forma de disfrutar de las cosas de cada día? ¿Cómo? 

Disfrutar las cosas de cada día no ha cambiado mucho, tengo la misma ilusión y ganas 

de hacerlas y mejorar las que no van bien, lo único que con el tratamiento hormonal que 

te adelanta la menopausia y los efectos: coges peso, sudas de continuo…pues no es 

agradable y no me siento tan a gusto como antes, y con el añadido del boquete de 

herida, que me exaspera, porque llevo casi tres meses con la herida abierta, pues no es 

lo mismo. Pero como digo, “estoy en proceso de adaptación al cambio”, puede ser que, 

cuando me haga con la nueva situación lo veré de mejor manera. 

 

 

¡Muchas gracias por la colaboración!  Gracias a ti, por no sentirte indiferente 

a la realidad de las personas que nos diagnostican cáncer. 
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ENTREVISTA ONCOLLIGA 

1. Pot fer-me una breu explicació de l’Oncolliga Girona? 

Oncolliga és una fundació on el principal objectiu és cuidar al malalt integral des de que 

és diagnosticat fins que hi ha un traspàs, és a dir es mor. O bé quan aquesta persona ja 

ha entrat a la vida normal i necessita l’ajuda d’un psicooncòleg o bé algun dels serveis 

que oferim. 

2. Quan i per què va ser formada l’Oncolliga Girona? 

Va ser formada l’any 1995 per dues persones que tenien unes inquietuds i veien que hi 

havia unes necessitats quan es passava de l’hospital a casa. A la gent li quedava un buit 

i aquestes persones volien cobrir amb aquestes mancances. 

3. Quines instal·lacions tenen? 

En tenim tres: la seu de Girona i els dos pisos del costat de l’hospital Josep Trueta. 

4. Quines ajudes faciliten a la gent que assisteix a la vostra associació? 

Psicòlegs, fisioterapeutes, material com cadires de rodes, llits, perruques... 

5. He sentit a dir que, quan per exemple un nen és ingressat a l’hospital, els 

familiars reben ajudes i pisos prop de l’hospital, què en sap vostè d’això? 

Només cal que truquin per demanar el pis. Hi ha lloc per 4 famílies. S’emplenen moltes 

vegades. 

6. Quins tipus de col·laboradors hi ha a l’associació? 

Socis i voluntaris. 

7. Hi ha voluntariat? En el cas de que sigui així, com poden ajudar a la seva 

associació? 

Sí, hi ha molt de voluntariat. 

8. De quina manera pot col·laborar la gent (per exemple jo)? 

La gent pot col·laborar quan vulgui. Es pot fer una donació, ser voluntari per anar a 

l’hospital, anar a les cases,  

9. Hi ha algun hospital o associació que col·labori amb vostès? 

Tots, tan hospitals com associacions. 

10. Reben moltes donacions? 

Sí, bastantes. 

11. Assisteixen a l’Oncolliga més homes o dones? 

Jo crec que per igual. 
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12. En quan al càncer de mama, tema principal del meu treball de recerca, 

recorren moltes dones afectades a la seva ajuda? 

Sí, moltes. 

13. Quines activitats/ajudes tenen per les dones que pateixen càncer de mama? 

Grups de suport, perruques, drentage limfàtic, gimnàs… 

 

 

 Moltes gràcies per la col·laboració! 
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13.2. Enquesta 
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13.3. Programa registre de mama 
Captures de pantalla del programa que tenen al Consorci Sanitari del Garraf per recollir 

dades dels casos que estudien. Recullen un munt de dades prequirúrgiques, de la 

intervenció si n’han de fer, postquirúrgiques, resultats d’Anatomia patológica i de les 

plaques radiològiques. Aquest programa també el fan servir a l’Hospital de l’Alt 

Penedès (Vilafranca del Penedès). 

Aquestes captures són gràcies a en Manel. 

 

En el programa hi ha una Entrada i consulta de les dades entrades i un conjunt de fitxers 

auxiliars per indicar els valors possibles de les taules d’entrada de dades. Et poso un 

parell d’exemples de les taules auxiliars. Totes tenen la mateixa forma: codi i 

descripció. 
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La pantalla de registre de les dades de cada cas és aquesta. 
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13.4. Tríptics Oncolliga 
A continuación presento un tríptic de la sessió del limfadema i un altre del full de les 

diferents temàtiques dels grups de suport. 
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13.5. Articles i àlbums fotogràfics 
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Presentació d’un àlbum de fotos de Toni Balanzá amb el nom de “Mujeres 

Mastectomizadas”. Un recull de fotos molt interessants. 
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13.6. Com fer una bona autoexploració física 

 

 


