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1. PRÒLEG 

Tots coneixem a alguna persona que ha patit càncer, però, per què hi ha gent que en té i 

d’altres que no? Ho determinen les tendències genètiques o els factors ambientals? 

I els nens? Quins són els tipus de càncer infantil més freqüents? Com és la vivència en un 

hospital i quins recursos hi tenen? Aquestes són algunes de les preguntes que m’intentava 

respondre a mi mateixa amb aquest treball. 

El treball es divideix bàsicament en dues parts, la part teòrica i la pràctica o treball de camp, 

on explicaré quines experiències he viscut i han estat necessàries per dur a terme aquest 

Treball de Recerca. 

En el primer bloc, la part teòrica, he fet un breu repàs de la descripció del càncer, les causes, 

els tractaments i els càncer més freqüents, tant d’adults com de nens. Posteriorment, m’he 

centrat més en la part psicològica de com afrontar el diagnòstic d’un càncer. 

En el segon bloc, la part pràctica, explicaré l’experiència a Vall d’Hebron amb en Francesc 

Andreu Sabadell i amb la Dra. Mari Carmen González i l’experiència a “La Casa dels Xuklis” amb 

la Maria Sanmartí. Gràcies a ella he vist com es viu el càncer des d’una perspectiva infantil. Als 

annexes trobareu les respectives entrevistes. 

La tria d’aquest tema no va ser gens fàcil. Volia fer un treball sobre el càncer, ja que en la 

societat en la que vivim és una malaltia que comença a ser freqüent però de la qual no en 

sabem gaire. La podríem classificar com una malaltia tabú, de la qual fa por parlar-ne. Tothom 

pot patir-la en algun moment, però no gaire gent sap de què es tracta, maneres de curar-lo, 

prevenció, etc. Em cridava l’atenció focalitzar-lo en els nens, però el problema era que no 

sabia si seria capaç de suportar una experiència tan dura com la de compartir un dia amb nens 

que pateixen càncer. Finalment vaig decidir ser valenta, volia viure noves experiències, que en 

definitiva, podien canviar la meva perspectiva de veure les coses. Val a dir que aquestes 

experiències han estat dures. Posar per primera vegada els peus en una planta d’oncologia 

infantil, no és gens fàcil, però a dia d’avui, n’estic ben agraïda. M’ha omplert com a persona i 

he viscut moments inoblidables amb nens que pot ser el dia de demà siguin morts, o hagin 

superat la malaltia. 

L’objectiu principal del meu treball és saber com els nens que pateixen càncer, porten la seva 

vida a l’hospital, quins recursos tenen per poder afrontar la seva malaltia i veure si són 

capaços d’emprendre un camí més fàcil, amb més optimisme sobre aquesta lluita constant, 

sense tenir en compte els tractaments oncològics. 
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 La meva hipòtesi és: Una actitud positiva davant del càncer infantil, en millora el pronòstic? 

 

Agraïments 

Vull agrair a tota la gent que m’ha ajudat a portar el Treball de Recerca cap endavant, i 

sobretot, de poder haver viscut grans experiències amb gent increïble, sense ells no hagués 

estat possible. 

Primerament, a la meva tutora, Mireia Coves, que des d’un primer moment em va ajudar a 

focalitzar el meu treball i a millorar els aspectes que calien millorar. Cal dir que no podria haver 

completat el treball sense el seu ajut.  

Quant a la part pràctica, haig d’agrair de tot cor al Sr. Francesc Andreu Sabadell (el Màgic 

Andreu), que em deixés poder viure una experiència inoblidable a l’hospital Vall d’Hebron i a la 

Dra. Mari Carmen González, llicenciada en la branca d’oncologia i també doctora a la Vall 

d’Hebron. També a la Maria Sanmartí, cap de les activitats i els tallers de “La Casa dels Xuklis”, 

una persona amb un cor molt gran, que em va fer veure els aspectes més importants del meu 

treball. 

També hem d’agrair als oncòlegs, que fan un gran treball tant mèdicament com 

emocionalment, i que sense ells encara seria més impossible salvar la vida dels qui pateixen 

càncer. 
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2. QUÈ ÉS EL CÀNCER? 

Quan el procés de reproducció cel·lular, que s’activa quan són necessàries noves cèl·lules, 

s’altera en una d’aquestes estructures, ella i els seus descendents inicien una divisió 

incontrolada que, amb el temps, donarà lloc a un tumor o nòdul1.  

Si aquestes cèl·lules a més de créixer i desenvolupar-se sense control, adquireixen la facultat 

d’envair teixits i òrgans del voltant (infiltració), i de traslladar i proliferar en altres parts de 

l’organisme (metàstasi),  s’anomenen tumor maligne, que és al que anomenem càncer. 

 

2.1 Origen del càncer 

Tots els càncers comencen a les cèl·lules, unitats bàsiques de vida del cos. El cos està format 

per molts tipus de cèl·lules. Aquestes cèl·lules creixen i es divideixen d’una forma controlada 

per produir més cèl·lules segons siguin 

necessàries per mantenir sa el cos. Quan les 

cèl·lules envelleixen o es danyen, moren i són 

reemplaçades per cèl·lules noves. 

No obstant això, algunes vegades aquest procés 

ordenat es descontrola. El material genètic (ADN) 

d'una cèl·lula pot danyar-se o alterar-se, el cos 

produeix mutacions (canvis) que afecten el 

creixement i la divisió  normals de les cèl·lules. 

Quan això succeeix, les cèl·lules no moren, quan haurien de morir, i cèl·lules noves es formen 

quan el cos no les necessita. Les cèl·lules que sobren formen una massa de teixit que és el que 

s'anomena tumor.  

Distingim els tumors en dos grups: 

 Els tumors benignes no són cancerosos. Poden ser extirpats i, en la majoria dels casos, no 

tornen a aparèixer.  

 Els tumors malignes són cancerosos. Les cèl·lules d'aquests tumors poden envair teixits 

propers i disseminar-se2 a altres parts del cos.  

                                                             
1 Nòdul: Acumulació de cèl·lules o de fibres orgàniques. 
2 Disseminar: difondre, escampar 

                        2.1 Origen del càncer 
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Alguns tipus d’aquesta malaltia no formen tumors. Per exemple, la leucèmia és un càncer de la 

medul·la òssia i de la sang. 

 

2.2 Quines són les causes? 

Podem dividir unes causes generals en tres grups: 

 A causa de factors externs. Aquest factor ocupa un 70% de la població amb càncer. 

Poden anar des dels aliments fins al consum del tabac, alcohol, radiacions solars, etc. 

Si ens fixem, són causes a les que estem sotmesos cada dia, i no per això significa que 

haguem de tenir càncer, tot i que per evitar-ho, hem d’exposar-nos menys a aquestes 

situacions. 

 A causa dels factors hereditaris. Aquest factor ocupa tan sols el 6% de la població amb 

càncer. Això passa quan aquestes persones que es troben en aquest petit percentatge, 

hereten algun gen ja alterat, i per tant, tenen moltes possibilitats a patir càncer. 

 La última causa és desconeguda. Hi ha un 24% dels afectats que pateixen aquesta 

malaltia que ha estat a causa de mutacions que es desconeix el per què d’elles. 

 

2.3 Tipologies de càncer i el seu diagnòstic 

Els tipus de càncer es poden agrupar en categories més àmplies: 

TIPUS ON COMENÇA TRACTAMENT PRONÒSTIC 

Carcinoma A la pell o en teixits que revesteixen o 

cobreixen els òrgans interns. 

(pell, mama, etc) 

-Quimioteràpia 

-Cirurgia  

Mortalitat 

Dones: 12,9% mama 

                6,2% pulmó 

Homes: 44,6% pulmó 

Sarcoma En os, en cartílag, greix, múscul, vasos 

sanguinis o un altre teixit conjuntiu o 

de sosteniment. 

-Cirurgia  

-Radio 

25% població mostra 

metàstasi al llarg del 

diagnòstic 

Leucèmia En el teixit en què es forma la sang, 

com la medul·la òssia. És produeixen 

grans quantitats de cèl·lules 

sanguínies anormals i que entren a la 

sang. 

-Quimioteràpia Mortalitat 

Dones: 2,7% 

Homes: 4,6% 
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Limfoma i 

mieloma 

A les cèl·lules del sistema immunitari. -Quimioteràpia Mortalitat 

Dones: 2,5% limfoma 

              1,5% mieloma 

Homes: 3,9% limfoma 

               2,0% mieloma 

Sistema 

nerviós 

central 

En els teixits del cervell i de la 

medul·la espinal. 

-Cirurgia 

-Traspalant 

medul·la òssia 

Mortalitat 

Dones: 2,9% 

Homes: 4,7% 

 

 

2.4 Tractaments 

El tractament als qual se sotmet al pacient pel càncer és molt variable i depèn d’un gran 

nombre de factors (tipus, lloc, extensió del tumor, etc). Els tractaments són dissenyats per 

matar o eliminar directament les cèl·lules canceroses o per portar-les a la seva mort per mitjà 

de la privació de senyals necessaris per a la divisió cel·lular o per estimular les seves pròpies 

defenses. En el cas de la quimioteràpia i la radioteràpia també són utilitzades per reduir-ne la 

mida del tumor. Els tractaments es divideixen en categories basades en la seva fi i manera 

d'acció. Els diferents tipus de tractaments són usats constantment en combinació,  ja sigui 

simultàniament  o periòdicament.  

Cal destacar que durant els darrers anys, s’han trobat noves teràpies tot i que requereixen de 

la quimioteràpia i la radioteràpia: la teràpia gènica, l’hormonal i la biològica. 

 

2.4.1 Quimioteràpia 

La quimioteràpia s’utilitza mitjançant compostos químics. És de les formes més importants per 

a tractar el càncer. La quimioteràpia s’aplica sobre tot el cos, ja que hi ha casos que així ho 

exigeixen, com els càncers que s’han distribuït per tot el cos, han envaït altres òrgans i estan 

en un moviment constant. Aquest tipus de tractament juntament amb la radioteràpia són 

utilitzats també després d’extreure el tumor, per assegurar que les cèl·lules cancerígenes no 

afectin cap més òrgan ni estructura. 



                                                                                                   El càncer infantil: adaptació i superació 
 

[6] 
 

Els tres casos on se sol aplicar la quimioteràpia 

al tractament d’un pacient, són aquests: 

 Quimioteràpia adjuvant. És aquella 

que, després d’extirpar un tumor per 

cirurgia perquè es trobava molt 

localitzat, s’aplica per evitar que hi 

quedin restes. 

 Quimioteràpia neoadjuvant. S’intenta 

reduir el tumor el màxim posible per poder 

extreure’l.  

 Quimioteràpia pal·liativa. És la que s’aplica quan un càncer ja és massa avançat i es 

tracten, principalment, els seus símptomes. 

Els efectes secundaris de la quimioteràpia més freqüents són: 

 La caiguda del cabell 

 Hemorràgies 

 El mareig i els vòmits 

 L’anèmia, el cansament i les infeccions 

 

2.4.2 Cirurgia 

Serveix quan el càncer és detectat en la primera etapa i es pot curar extraient totes les cèl·lules 

cancerígenes. Per dur a terme aquest tractament cal que el tumor estigui molt localitzat i no 

sigui gaire extens. 

Alguns tipus de cirurgia són: 

 Cirurgia d’estratificació: ajuda a determinar l’extensió i magnitud de la malaltia. 

 Cirurgia curativa: implica simplement l’extracció d’un tumor cancerós. 

 Cirurgia de suport: s’utilitza per ajudar altres tractaments anticancerosos. 

 

 

2.4.1 La quimioteràpia 
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2.4.3 Radioteràpia 

Aquest tractament utilitza quantitats altes de radiació 

per destruir cèl·lules afectades i evitar que es 

propaguin. La radiació s’usa en forma de raigs X. 

 Només s’aplica sobre la part del cos afectada, si es 

troba molt localitzat. Un dels efectes secundaris és la 

inflamació de la zona que ha patit la sessió de tractament, tot 

i que també es poden patir vòmits o diarrees després de realitzar-la sobre la zona intestinal. 

Un dels inconvenients que presenta aquest tipus de teràpia és que si el tumor es manté en 

moviment, com és el cas de la leucèmia, no és possible realitzar-la, tot i que s’està avançant 

molt en la localització del tumor pels raigs X i el moviment que realitza, seguit també pels raigs. 

 Dins de la radioteràpia hi distingim dos tipus diferents: 

 Radioteràpia externa: quan una màquina fora del cos dirigeix la radiació a les cèl·lules 

canceroses. 

 Radioteràpia interna: quan la radiació s’introdueix dins del cos, a les cèl·lules 

canceroses o a prop d’elles.  

Depenent del tipus de malaltia i de la seva localització es selecciona un dels dos tipus de 

radiació. Alguns pacients en reben els dos tipus. 

 

2.4.4 Transplantament de medul·la òssia 

La medul·la dels ossos, és la responsable de fabricar les cèl·lules 

de la sang, és a dir, tant globus blancs3, com vermells4 o 

plaquetes. Si aquesta comença a produir cèl·lules mutades, pot 

causar greus problemes.  

Aquest tractament és utilitzar normalment en els càncers de 

leucèmia i dels limfomes. Cal dir que tant la quimioteràpia com la 

radioteràpia, són capaces de matar les cèl·lules canceroses, però 

                                                             
3 Glòbuls blancs: s'encarrega de defensar l'organisme de possibles infeccions 
4 Glòbuls vermells: s’encarrega de transportar l’oxigen a totes les parts del cos 
 

2.4.3 La radioteràpia  

2.4.4 Transplantament de 
medul·la òssia 

http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=s%27encarrega&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=defensar&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=l%27organisme&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=possibles&dicc_77=on
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a causa d’això, també pot afectar greument a la medul·la òssia. 

Així doncs, la tècnica del transplantament de medul·la òssia consisteix en administrar cèl·lules 

immadures o bé cèl·lules mare o del cordó umbilical, o bé de la pròpia medul·la òssia o 

provinent d’altres persones. Les cèl·lules reemplaçades hauran de ser molt semblants a les 

utilitzades, ja que el sistema immunològic és capaç d’atacar a allò que detecti com estrany.  

 

2.5 Prevenció 

Per evitar contraure aquesta malaltia que, com hem vist fins ara, es pot considerar una de les 

més dures i no només pel pacient, es recomana no 

contaminar el cos amb certes substàncies i, molt 

menys, abusar-ne.  

Les maneres d’evitar el càncer són: 

 No fumar o prendre begudes alcohòliques. 

 Cuidar la pell i la higiene corporal. 

 No exposar-se al sol durant temps 

prolongat. 

 En el cas de les dietes, han de ser riques en 

fibres com, els vegetals,  les fruites i baixa en greixos; per tant, és molt important 

mantenir una dieta sana i equilibrada. 

 Pràcticar exercici o activitats físiques, es permet una oxigenació de les cèl·lules i això 

no les deixa reproduir-se amb la mateixa facilitat. 

 Descansar entre sis i vuit hores diàries. 

 Exposar-se a controls mèdics periòdics, sobretot si una persona treballa a cert tipus 

d’indústries, on és imprescindible prendre un gran nombre de proteccions bàsiques.  

 També és important evitar l’exposició a radiacions, ja que a la llarga poden provocar 

trastorns. 

Finalment, s’ha d’intentar reduir la tensió i augmentar la capacitat per enfrontar-se a un mal 

moment de la manera més eficaç. Això és molt important observar-ho a l’actitud d’un pacient 

de càncer, ja que ajuda a lluitar molt millor contra la  malaltia i tot el que aquesta comprèn. 

 

2.5 Prevenció 
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2.6 Pronòstic de càncer a Catalunya 

La FECEC (Federació catalana d’entitats contra el càncer) afirma que el càncer segueix sent la 

causa més freqüent en els homes en els darrers anys, per davant de les malalties 

cardiovasculars, que encara són les causes més freqüents en les dones. Tot i que no és cert dir 

que la incidència del càncer hagi disminuït, ja que en els registres trobem que la incidència del 

càncer ha crescut. Cal destacar que cada any, es rebaixa un 2% de morts a Catalunya a causa 

del càncer. 

A Catalunya es diagnostiquen aproximadament uns 33.700 casos nous de càncer per any 

(casos incidents), uns 20.000 casos en els homes i uns 13.700, en les dones, això vol dir que un 

de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparà càncer al llarg de la seva vida. 

Els més freqüents són els de pulmó , els de mama , i els de colon rectal ja que te una influència 

del tabac tot i que amb els avisos la gent encara segueix fumant.  

 

2.7 Reacció dels hospitals i relació pacient - malaltia 

En la investigació sobre aquesta malaltia existeixen dues visions entre si a l'hora de conèixer 

bé de què tracta i combatre-la més de prop. 

D'una banda, s'investiga en què es distingeix un tipus específic de càncer de la resta: forma, 

components, debilitats, etc. Això és imprescindible perquè, en realitzar les proves 

diagnòstiques oportunes, es pugui identificar immediatament i llançar l’atac més selectiu 

minimitzant el dany dins el cos humà durant el combat contra la malaltia. 

No fa massa anys, pràcticament totes les malalties d’aquest tipus es tractaven com si fossin 

iguals. En l'actualitat, ja no existeix cap càncer, el tractament del qual, no estigui personalitzat 

en major o menor grau. 

Quan la malaltia és detectada des de l'hospital, s’ha de mantenir una actitud forta i, en tot 

moment, pròxima. L’efecte que té el metge dins de la malaltia a nivell físic és indispensable, 

però no s'ha d'oblidar que és també el primer recolzament del malalt a nivell psicològic, ja que 

les notícies que rebrà, bones o dolentes, les donarà ell. En aquest cas, no només el metge és 

aquest ajut pel pacient, sinó també, tot l'equip sanitari.  
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Fora de l'hospital, és possible tractar al pacient psicològicament. La principal missió serà 

escoltar al malalt i aconseguir que es desfogui. També presenten ajuts emocionals per a la 

família, la qual també pateix molt durant 

el període de temps que conviuen amb la 

malaltia.  

L’actitud que ha de presentar el malalt, és 

bàsicament l'optimisme, entre d'altres, ja 

que  l’ajuden a lluitar contra aquesta 

malaltia. Tret d’això, és molt fàcil trobar 

persones amb dificultats per veure el 

costat positiu i humorístic de qualsevol mal 

moment. Sigui com sigui el pacient, el més 

recomanable és afrontar la malaltia i mantenir-se informat en tot moment, preguntar al metge 

dubtes i estar al dia de les visites i tractaments. La informació és fonamental en la cura del 

càncer i ningú pot portar-la millor que el malalt. 

 

3. ENTITATS I PERSONES RELACIONADES AMB LA INVESTIGACIÓ SOBRE EL CÀNCER 

3.1 Manel Esteller 

Manel Esteller (Sant Boi de Llobregat, 1968) és director del programa d'Epigenètica5 i Biologia 

del Càncer de l'Institut d'Investigació 

Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), 

professor d'investigació ICREA 

(Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats) i professor 

associat de la Universitat de 

Barcelona.  

Manel Esteller de l’any 1997 al 2001 va fer els estudis postdoctorals a la Johns Hopkins 

University (Baltimore, Estats Units), on va estudiar la relació entre la metilació6 de l’ADN i el 

càncer. De fet, el seu treball ha estat decisiu per demostrar que tots els tumors humans tenen 

en comú una alteració química concreta: la hipermetilació dels gens supressors de tumors.  

                                                             
5 Epigenètica: estudia com l'ambient i la història de l'individu influeixen sobre l'expressió dels gens 
6 Metilació de l’ADN: és una modificació epigenètica de l'ADN 

2.7 Relació pacient - malaltia 

3.1 Manel Esteller 
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La seva obra científica, demostra com les modificacions epigenètiques del material hereditari 

poden contribuir al desenvolupament dels processos d’envelliment i càncer. A més, ha 

suposat la base per a l’aprovació recent d’alguns fàrmacs antitumorals i obre el camí per 

conèixer l’epigenoma7 humà, un projecte internacional en què Esteller ocupa un paper 

rellevant.  

Els resultats de les seves investigacions pre-clíniques estan contribuint al desenvolupament de 

nous fàrmacs per a la seva aplicació en el tractament del càncer. 

 

3.2 Joan Massagué Soler 

Joan Massagué va néixer el 30 d’abril del 1953 a Barcelona. Actualment, és un 

científic i farmacèutic català, reconegut com una de les màximes autoritats mundials en 

investigació del càncer.   

És llicenciat en Farmàcia i doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona l’any 1978. 

Actualment és director adjunt de l’Institut de Recerca Biomèdica. Massagué dirigeix la línia 

centrada en la investigació de la metàstasi. Des de l’any 2011 presideix el consell científic 

assessor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a Madrid. 

El treball de Massagué s’ha centrat, sobretot, en l’estudi dels mecanismes de senyalització que 

resulten essencials per al desenvolupament normal dels teixits i que s’alteren en presència 

del càncer. 

Joan Massagué és un dels investigadors més 

importants en les àrees de la regulació de la 

divisió cel·lular i de la metàstasi del càncer. Així 

mateix, el seu treball ha permès identificar els 

gens que controlen la metàstasi de les 

cèl·lules tumorals del càncer de mama cap a altres òrgans, descobriment que obre noves 

possibilitats d’investigació en aquest aspecte del càncer. 

 

                                                             
7 Epigenoma: és la informació epigenètica global d’un organisme 

3.2 Joan Massagué Solé 
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3.3 La Marató de TV3 

La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per Televisió de 

Catalunya i la Fundació La Marató de TV3 i enfocat a obtenir recursos 

econòmics per a la investigació científica de malalties que, ara per 

ara, no tenen curació definitiva. 

Però La Marató de TV3 va més enllà de l'obtenció de fons. Té una 

important tasca de sensibilització de la població catalana respecte 

a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar 

la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Per a La Marató és 

tan important la recaptació de diners com la divulgació científica, la conscienciació i l'educació 

de la societat en la cultura científica. 

 

3.4 Organització Mundial de la Salut (OMS) 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és una agència de l'Organització de les Nacions 

Unides (ONU) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública 

internacional; està especialitzada en gestionar les polítiques de prevenció, promoció i 

intervenció en salut a nivell mundial.  

L’objectiu de l'OMS és que tots els pobles del món puguin gaudir del grau màxim de salut que 

es pugui aconseguir. La Constitució de l'OMS defineix la salut com "un estat de complet 

benestar físic, mental i social", i no solament com l'absència d'afeccions o malalties. 

A més de coordinar els esforços internacionals per controlar els brots de les malalties 

infeccioses, com la síndrome respiratòria aguda greu , la malària, la tuberculosi, la grip o la 

sida, l'OMS també patrocina programes per prevenir i tractar aquest tipus de malalties.  

També estudien i fan estadístiques sobre el càncer i en les que em pogut obtenir dades com 

per exemple les causes principals que provoca el càncer , els mes freqüents etc. Un dels punts 

que tracten ells son que aproximadament un 30% de les morts per càncer són degudes a cinc 

factors de risc i  dietètics: índex de massa corporal elevat, ingesta reduïda de fruites i 

verdures, manca d'activitat física, consum de tabac i consum d'alcohol. 

 

 

10.3 La Marató 

3.3 La Marató de TV3 
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4. EL CÀNCER INFANTIL 

Després d’haver parlat sobre el càncer en general, els seus tractaments, anem a parlar sobre el 

càncer infantil. En primer lloc, cal destacar les etapes que comprèn: 

 Els nens preescolars: dels 2 a 6 anys. 

 Els nens escolars: dels 7 als 12 anys. 

 Els adolescents: dels 13 als 18. 

Aquesta divisió és necessària, ja que no 

pots tractar de la mateixa forma a un grup 

de nens entre 2 a 6 anys que als 

adolescents. La gran diferencia és que tots 

aquests nens entre 2 a 6 anys, no tenen un 

passat que recordar, sinó que la seva vida, 

comença des d’un punt a l’hospital. En 

canvi, en un adolescent, ja té un passat en 

que la seva vida és totalment diferent, i 

això pot causar greus problemes en la 

seva estada a l’hospital. 

En primer lloc, quan parlem sobre l’etapa preescolar amb càncer, cal destacar que es barreja 

la realitat amb la fantasia. I potser per ells, patir aquesta malaltia forma part d’un càstig per 

haver fet alguna cosa malament. Per tant, els has d’estar explicant contínuament tot el que 

està passant, respondre les preguntes que qüestionen per tal de tranquilitzar-los, ja que molts 

d’ells, els més petits, tenen por a que els pares els abandonin o els deixin sols.  

En segon lloc, quan ens adrecem als nens que comprenen la segona etapa, els escolars, cal 

tenir en compte que ja poden comprendre en què consisteix la malaltia, els seus símptomes, 

els per quès i els seus tractaments. Un dels aspectes més difícils és que tenen molta por a ser 

rebutjats pel seu aspecte, per tant una de les preocupacions és tenir amics i ser acceptat. A 

causa dels efectes secundaris dels tractaments, els pacients perden pes i cabell, per tant se 

senten diferents i pot afectar a la seva autoestima. Per això és important que el nen mantingui 

les seves relacions amicals, i en el cas que no vulguin tornar a l’escolar, que el professor 

procuri integrar-lo de nou i donar oportunitats als altres nens de conèixer una experiència com 

la que està vivint el seu amic. 

                 4. El càncer infantil 
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I per acabar, l’última etapa, la dels adolescents. Aquesta etapa se sol enfocar al començament 

de l’adolescència, una etapa difícil, on tant els nois com les noies, busquen la seva 

independència, el seu benestar físic, la perfecció superficial, i formar part d’un grup on 

prenen les seves primeres decisions. Per tant, necessiten saber el cent per cent de tot el que 

passa, per poder opinar i prendre algunes decisions respecte als tractaments. Tant els pares 

com els metges han de tenir una actitud molt oberta quant al diagnòstic del pacient, els 

tractaments, etc. Sovint aquesta vivència comprèn les etapes en l’adolescència fins que 

esdevenen adults, i això comporta aspectes bons i dolents. Els bons, seria el procés de 

maduració, i que els enriqueix. Els dolents, són les reaccions que passaran com un adult, 

negació, irritació i depressió, tot i que finalment s’adaptaran a ells mateixos. 

 

4.1 Igual en nens i adults? 

Els tipus que afecten els nens tendeixen a ser diferents dels tipus que afecten els adults. 

Sovint, la malaltia en nens és el resultat de canvis en l'ADN de les cèl·lules que ocorren d’hora 

en la vida, algunes vegades fins i tot abans del naixement. Contrari a molts càncers en adults, 

els que acostumen a patir nens no estan estretament vinculats amb l'estil de vida o amb 

factors de risc ambientals. 

Encara que hi ha excepcions, la malaltia infantil tendeix a respondre millor a tractaments, com 

la quimioteràpia. A més, els cossos dels nens tendeixen a tolerar la quimioteràpia millor que 

els cossos dels adults. No obstant això, els tractaments contra el càncer, poden causar efectes 

secundaris a llarg termini. Per tant, els nens que sobreviuen necessitaran atenció minuciosa8 

per la resta de les seves vides. 

 

4.2 Causes del càncer infantil 

Encara no hi ha una causa específica responsable d'originar el càncer infantil. Només hi ha 

sospites d'algunes situacions que poden augmentar el risc de patir aquesta malaltia. En el cas 

dels nens, estar en un ambient carregat de fum, ser fill d'una mare que consumeix drogues o 

que s'ha exposat a raigs X durant l'embaràs o ser portador del virus d’hepatitis B són 

situacions que poden predisposar a patir un càncer. Doncs així també podem dir que el càncer 

infantil també pot sorgir dels gens familiars, és a dir de manera hereditària. 

                                                             
8 Municios/a: que es fa tenint en compte tots els detalls, esmerçant el temps i la paciència que calguin 

http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=Que&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=es&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fa&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=tenint&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=en&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=compte&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=tots&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detalls&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=esmer%C3%A7ant&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=temps&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=i&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=la&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=paci%C3%A8ncia&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=calguin&dicc_77=on
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4.3 Tipologia de càncer infantil  

 El càncer ossi: aquest tipus de càncer és molt difícil trobar-lo directament al’ ós, és per 

això que normalment sigui afectat a causa de la metàstasi. És un dels càncers més 

comuns en nens tot i que és molt difícil de detectar. 

Trobem tres tipus de càncer ossi: 

o  Osteosarcoma: es sol desenvolupar en óssos en creixement (entre els 10 i els 

25 anys aproximadament). 

o Condrosarcoma: el seu origen és al cartílag i es va estenent a partir dels 50 

anys. 

o El Sarcoma de Ewing: es desenvolupa en el teixit ossi de persones joves, 

normalment com a conseqüència de la quimioteràpia o de la radiació d’altres 

càncers anteriors. 

 -El tractament més freqüent en aquest cas és la cirurgia, tot i que ens podem 

trobar amb la amputació, la quimioteràpia i la radiació. 

 

 Limfomes: és una malaltia causada per les cèl·lules canceroses en el sistema limfàtic, 

és a dir, forma part de tot el cos ja que són principalment els vasos sanguinis i ganglis, 

que fan de connectors. 

 El líquid que aquests dos connectors és un líquid anomenat limfa, la seva funció és 

defensar l’organisme.  

               Les malalties que trobem generalment en els limfomes són: 

o La Malaltia de Hodgkin: les cèl·lules canceroses són limfomes malignes, que 

afecten  als  teixits a causa d'una inflamació. Pot presentar-se tant en un adult 

com en un nen. La radiació és molt efectiva. 

o  La Malaltia de no Hodgkin: son un grup de síndromes, que els formen 30 

limfomes diferents. És més freqüent que l'anterior, i els tumors normalment 

són curables. És necessària la quimioteràpia. 

 

 El càncer de leucèmia: la leucèmia es el càncer més comú en nens. És una malaltia de 

la sang que s'origina en la medul·la òssia i consisteix en una reproducció incontrolada 

dels blastos. Els blastos són cèl·lules immadures, és a dir, que no han acabat de 

formar-se i això provoca el desplaçament de les cèl·lules normals. 
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               La leucèmia rep diferents noms depenent de quines siguin les cèl·lules afectades: 

 Si les cèl·lules afectades són un tipus de glòbuls blancs anomenats limfòcits 

s'anomena leucèmia aguda limfoblàstica. 

 Si les cèl·lules afectades són els glòbuls vermells, plaquetes o un altre tipus de 

globus  blancs, rep el nom de leucèmia aguda mieloblàstica. 

             - El tractament més utilitzat és la quimioteràpia, tot i que si ens trobem en un cas molt  

extrem, es por arribar a fer un transplantament de medul·la òssia.  

 

 Els tumors cerebrals: els tumors cerebrals representen el segon tipus de tumor més 

freqüent en infants. Poden sorgir a qualsevol edat en la infantesa i en l’adolescència, però 

generalment són més freqüents entre els cinc i deu anys de vida. Entre els símptomes més 

habituals s’inclouen convulsions, vòmits, irritabilitat, canvis en els hàbits de menjar o 

dormir. 

 

-El diagnòstic és generalment difícil, perquè aquests símptomes poden ser freqüentment 

indicadors d’altres processos diferents. Si es sospita que pot ser un tumor cerebral, el 

diagnòstic haurà d’incloure Radiografia de crani, Tomografia Axial Computeritzada (TAC) 

o escàner i Ressonància Nuclear Magnètica (RNM).  

 

-El tractament depèn del tipus de tumor, però de manera genèrica inclou la cirurgia, 

radioteràpia i en molts casos també utilitzen la quimioteràpia. 

 

 El neuroblastoma: és un tumor derivat d’unes cèl·lules pertanyents al Sistema Nerviós 

Simpàtic que per raons desconegudes es desenvolupen de manera anormal. Més de la 

meitat d’aquests tumors ocorren a la glàndula adrenal, la qual es troba localitzada a les 

proximitats del ronyó o a les cèl·lules nervioses, a prop de la medul·la espinal. La seva 

freqüència és major en els infants d’un a quatre anys d’edat i és molt més infreqüent per 

sobre dels cinc anys.  

                                                     .  

-La cirurgia és important per intentar reduir al màxim el volum tumoral. En algunes 

situacions després de la cirurgia, la radiació pot ser utilitzada. La quimioteràpia, sola o 
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combinada amb la radioteràpia, pot ser efectiva per al tractament de la malaltia, i també 

per prevenir les metàstasis. 

 

4.4 Prevenir el càncer des de la infància  

 Adoptar un estil de vida sa per mantenir i gaudir d'una bona 

salut. Evitar ambients carregats de fum i contaminació.  

  Menjar fruites i verdures cada dia, ja que estan carregades 

de vitamines, antioxidants i fibra i afavoreix la bona salut de 

les cèl·lules.  

  Evitar el consum d'aliments fregits o rostits a la graella. 

L'aliment està en contacte directe amb ella, de manera que es 

cremen produint benzopirens, una substància cancerígena.  

 Limitar el consum d'aliments preparats amb fum, i els 

conservats en vinagre. Produeixen nitrosamines, una altra 

substància cancerígena.  

 Ingerir suplements de vitamines no redueix el risc de patir un càncer.  

 Combatre l'obesitat. Els nens amb sobrepès tenen un risc més elevat de patir tumors 

de mama, còlon, endometri i recte.  

 

4.5 El càncer infantil a Catalunya 

Pel que fa al càncer infantil, cal dir que dins de tot, és una malaltia poc freqüent. Tot i així cal 

destacar que és la primera causa de mort després dels primers anys de vida i fins als 14 anys, i 

la segona seria entre els 15 i els 24, després dels accidents.  

El càncer més freqüent en edats infantils, es el càncer de leucèmia, que representa un 25% de 

tots els nous càncers diagnosticats, seguit per tumors del Sistema Nerviós Central (SNC) que 

representa un 20% i seguidament els limfomes que representen un 14%.  

Actualment, a Espanya, la supervivència ha arribat a un 77% després dels primers 5 anys de 

malaltia. Així doncs cal destacar que les taxes de supervivència a Catalunya, són molt similars a 

les d’Espanya i a les de la resta països europeus.  

4.4 Prevenir el càncer infantil 
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5. IMPACTE DEL CÀNCER INFANTIL 

5.1 Afrontar el diagnòstic  

“Per què a mi?”. Aquesta és la qüestió més comuna entre els pacients de càncer recent 

diagnosticats. Aquest fet es deu al desconeixement de les causes que els han conduït a patir la 

malaltia. Finalment, el malalt comprèn que l’enfermetat es desenvolupa per genètica i/o atzar. 

En el moment del diagnòstic, els malalts pensen en la mort i en tots els obstacles als que 

s’hauran de sotmetre si volen superar la malaltia. No obstant, serà necessari que el malalt 

pensi en positiu, estigui motivat i encoratjat en fer tot el que calgui per tal d’afrontar el càncer. 

En nens, es percep el diagnòstic del càncer com a un càstig. En conseqüència, es formulen una 

sèrie de preguntes com: “Què he fet malament?”, “Per què em volen castigar?”. Aquestes 

situacions comporten al trencament de l’autocontrol; hem nascut per morir, i potser el càncer 

és la manera.  

A partir del diagnòstic i al llarg del desenvolupament de la malaltia, el malalt es seguirà 

plantejant preguntes: “Com puc sobreviure a la malaltia?”.  

4.5 Situació del càncer infantil a Catalunya 
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Davant del diagnòstic cada persona reacciona segons la seva personalitat. En efecte, sempre (i 

sobretot al principi de la malaltia), tant els metges com els familiars hauran d’anar en compte a 

l’hora de tractar amb el malalt.   

Conviure amb el diagnòstic comporta plantejar-se un nou estil de vida, canviar de prioritats i el 

dia a dia. El càncer és un tram molt dur, i el seu diagnòstic és possiblement una de les etapes 

més difícils que aquest comporta. Hem de ser conscients que no totes les persones estan 

capacitades psicològicament i/o emocionalment per afrontar un estil de vida tan complicat. 

Tot i així, cal destacar que tampoc és fàcil pels oncòlegs i la família. No hi ha dos pacients 

iguals: cada un reacciona diferent a la malaltia, tant en el tractament, com en l’afrontament i 

l’entusiasme per superar el càncer. Per tant, en el cas dels oncòlegs, a part de seguir el 

reconeixement mèdic han de saber controlar les emocions del pacient. En el cas dels familiars, 

contínuament es veuran sotmesos a un d’emocions com la por, la tristesa i l’incertesa, que 

hauran de saber controlar. 

“L’esperança i l’optimisme són dues eines fonamentals per a la vida. A mi m’ha tocat viure 

aquesta adversitat, però n’hi ha moltes altres. Sense aquestes dues eines no hi podríem fer 

front. El meu cos ha emmalaltit, però no he permès que ho fes la meva ment.” 

Aquestes paraules de Sandra Ibarra, supervivent d’una leucèmia, ens demostren que sense 

l’esperança i l’optimisme, no es pot sortir d’aquesta malaltia. 

 

5.2 Suport del malalt durant el tractament oncològic 

Al començar els tractaments, els pacients se senten alleujats quan han de començar, ja que els 

sembla que porten massa temps amb aquesta malaltia i que d’una vegada per fi s’està fent 

alguna cosa al respecte. A la vegada, també se senten inquiets i amb por, ja que no saben 

exactament com reaccionarà el seu propi cos davant dels tractaments, els efectes secundaris 

que patiran. 

Un dels problemes principals amb què es troben els malalts es que els efectes dels 

tractaments, provoquen molts canvis físicament, com per exemple, la pèrdua del cabell. 

Aquests fets provoquen canvis d’acceptació en un mateix i acaba condicionant les seves 

relacions personals, en especial als nens, ja que es troben molt diferent als seus companys.  
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Altres vegades, també trobem que d’aplicar cirurgia, pot representar l’extirpació d’una part del 

cos, i posteriorment, cal una 

acceptació important en quan a ser 

“diferent”. 

Els malalts necessiten temps per 

adaptar-se, tant als canvis físics, com 

als que no són visibles. És molt 

important tenir el suport dels 

familiars i dels amics. Necessiten 

sentir-se a gust, saber que estan 

acompanyats de les persones que 

estimen.  

És important sentir-se compresos i estimats, cal destacar un fet important i són les paraules 

d’un amic: “Segur que és un cop dur, però recorda que és una situació temporal i que tornaràs 

a ser la mateixa/ el mateix”. Reflecteix una comprensió i un amor incondicional que fan que el 

malalt no se senti sol. 

També és important fer activitats amb els éssers estimats, no tan sols per passar el temps per 

no pensar en la malaltia, sinó també per perdre la por.  

Tot i això, la relació amb els amics també acostuma a canviar. Molts no saben com actuar 

davant de l’amic/amiga que pateix la malaltia, tampoc volen molestar o pensen que fan nosa. 

Cal recordar que els malalts no busquen parlar del càncer tota l’estona, i a la majoria dels nens 

amb càncer els agrada tenir el màxim de temps possible als seus amics a prop. La cosa més 

important és que el malalt noti que els seus amics li fan costat en tot moment. 

El suport rebut marca una diferència en el malalt a l’hora d’acceptar els canvis, aprendre a 

conviure amb les limitacions i buscar altres camins per intentar superar-les, perquè la vida 

continua durant i després del càncer. 

 

 

 

 

5.2 Suport del malalt durant el tractament oncològic 
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5.3 Pares i mares davant del diagnòstic  

Davant del diagnòstic de càncer en un fill poden aparèixer reaccions emocionals intenses i 

variades com ràbia, tristesa, culpa, por, són normals per la situació. Cal donar-se temps perquè 

la intensitat d’aquestes emocions disminueixi, ja que són 

molt fortes i normalment els agafen  per sorpresa i alhora 

anar-se fent la idea del què passa. Aquest temps pot variar 

en funció de cada persona. És important tenir diferents 

moments per expressar i compartir els sentiment i les 

emocions. 

És convenient que sol·licitin informació als equips mèdics 

que tracten al fill ja que tenen la informació necessària per 

entendre la malaltia i els tractaments. Així també és 

convenient el suport professional d’un psicooncòleg,  per 

poder tenir un espai de confiança i expressar els seus 

temors. 

Cal tenir coneixement de les proves que els fills s’han de fer i entendre els resultats. Això 

ajudarà a tenir més control de la situació i, per tant, a disminuir l’angoixa, o poder portar amb 

més tranquil·litat la situació. 

És important parlar amb el fill malalt i els germans sobre la malaltia. Pot ser que el fet 

d’explicar al fill el què té, els angoixi, però una comunicació oberta i sincera n’augmentarà la 

confiança. Això farà que disminueixi la por, el que ajudarà a seguir més fàcilment els 

tractaments i que puguin compartir les emocions; d’aquesta manera no se sentiran sols o 

incompresos. Compartir amb els fills l’expressió emocional, les pors o les preocupacions, que 

poden anar sorgint en tot el procés, ajudarà a que els familiars i ell mateix s’adapti a la nova 

situació. 

Durant els ingressos i anades i vingudes a l’Hospital són recomanables alguns aspectes que 

poden afectar a la vida diària i als aspectes emocionals dels familiars: 

• Reorganització familiar: intentar, en la mesura del possible, que les rutines i activitats 

familiars continuïn. Comptar amb l’ajuda de familiars, amics i altres cuidadors serà positiu. 

5.3 Pares i mares davant del diagnòstic  
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• És important estar i tenir cura dels fills malalts, però això no treu que s’hagin de mantenir 

els límits i les pautes educatives que porten a terme habitualment. Això els tranquil·litzarà, ja 

que duran una vida com la que portaven abans. 

• En aquest procés és normal que l’atenció se centri en el nen malalt, però si es té més fills, és 

important no aïllar als germans del procés de malaltia: cal, que els germans puguin anar a 

l’hospital, que mantinguin la comunicació amb el germà malalt i que se sentin partícips del 

procés. 

• Informar a l’escola de la situació: buscar la forma de mantenir la relació entre el nen malalt i 

els companys.  

• Cuidar-se per poder cuidar: és molt important alimentar-se bé, descansar, tenir estones 

d’esbarjo, etc. El cuidador que es cuida pot ser més efectiu. 

 

5.4 Conviure amb el càncer 

Tots els malalts creuen que un cop acabat el tractament, tot tornarà a la normalitat, que el 

malalt tornarà a ser el mateix i totes les relacions personals tornaran a estar tal i com estaven 

abans de patir la malaltia. Però no és així, ja que pateixi 

seqüeles o no, hi ha canvis d’actitud i de comportament 

condicionats per la malaltia, que no només afecten a la vida 

del malalt, sinó que també afecta a la vida dels que l’envolten. 

El més difícil de tot és preparar els pacients per als canvis que 

hi hauran derivats de la vivència del càncer, canvis que són 

tant psicològics, com emocionals.  

Conviure amb un malalt que pateix càncer no és gens fàcil per 

als del seu voltat, fins i tot pels metges. S’ha de comprendre ja 

que els cuidadors també viuen intensament aquest llarg camí, i a nivell psicològic i emocional, 

a vegades no reben cap mena de suport.  

És essencial que estigui curat o no, generi dinàmiques familiars que no han estat normals 

anteriorment o durant el tractament i que aquest es converteixi en el centre de la vida de 

tothom. 

 

5.4 Conviure amb el càncer 
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5.5 La por a recaure 

Una de les preocupacions principals del pacient al conviure amb un càncer és que un cop 

curada, la malaltia torni a sorgir, tot plantejant-se la pregunta de: “Estic fora de perill?”. 

Malgrat els avenços en els tractaments, encara avui no s’ha trobat una cura, tot i que cal dir 

que al llarg dels anys les estadístiques més recents de la Societat Espanyola d’Oncologia 

(SEOM), la supervivència ha superat al 50%. 

En finalitzar el tractament, fan seguiments de forma rutinària durant anys després i tenen com 

a objectiu principal poder diagnosticar la recaiguda, abans de que vagi creixent o fins i tot faci 

metàstasi. És molt important poder diagnosticar-la ràpidament per obtenir un tractament 

adequat per a la situació. Aquestes proves de seguiment, tot i semblar que tenen la malaltia 

completament controlada, no aconsegueixen fer desaparèixer la por de que la malaltia pugui 

tornar.  

Els malalts viuen amb molta por i inquietud els dies abans d’aquestes proves, ja que el poder 

recaure està present constantment.  

És important que els familiars tinguin present 

que els malalts que han sobreviscut un càncer 

són més vulnerables emocionalment quan 

tornen al lloc on van ser diagnosticat. És per 

això que els malalts, se senten més protegits 

si van acompanyats a les visites. 

Els pacients aprenen a conviure amb la por a 

mesura que veuen que els controls mèdics van passant sense problemes i aconsegueixen 

integrar les visites periòdiques com un fet de normalitat en la seva vida.  Saber afrontar la por, 

és essencial per evitar que aquest sigui el centre de la vida del pacient i de tots els qui 

l’envolten. 

Val la pena que el pacient i els seus familiars s’animin amb nous projectes i il·lusions: mirar el 

futur amb optimisme és la millor manera de vèncer la por. 

 

 

 

5.5 La por a recaure  
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5.6 Quan el càncer esdevé incurable 

La pitjor notícia que els malalts de càncer i la gent del seu entorn poden rebre és que el càncer 

que pateix no té cura. Davant d’aquesta situació, ja des del moment del diagnòstic, és diferent 

del cas en què reapareix temps després de finalitzar el tractament oncològic. Aquestes dues 

situacions són igualment molt difícils de superar, tot i que en el segon cas ja estan més 

preparats.  

Per als oncòlegs és una de les tasques més complexes, ja que ha de saber donar aquesta 

informació al pacient.  

Quan un càncer no es pot curar, moltes de les preguntes dels pacients i familiars, tenen relació 

amb el temps que els queda. Aquesta és una informació molt perillosa, perquè tot i que moltes 

vegades ho preguntin, realment no ho volen saber, i per als oncòlegs és difícil determinar un 

temps.  

Els malalts entenen que tant els familiars com els amics, lluitin per ells, però en aquells 

moments, ells també necessiten mostrar la seva por, que els agafin de la mà, que els donin 

abraçades. Un càncer que esdevé incurable pot generar reaccions de dol, com el de la fi de la 

seva vida, i per ells és molt important tenir al costat a la seva gent i sentir que comparteixen 

aquest dol. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7  La dificultat d’acomiadar-se 

“Quan és el moment de parlar de la mort?”. Aquesta és una qüestió que es plantegen els 

malalts, amics i familiars quan un càncer esdevé incurable. Acceptar que ja ha arribat el 

moment en que ja no es pot fer res més per curar el càncer, és un procés molt dolorós tant 

5.6 Quan el càncer esdevé incurable 
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emocional com psicològicament, que comporta un gran sofriment als malalts i a les persones 

que l’envolten. 

A més d’acomiadar-se, els malalts sovint volen resoldre assumptes personals i assegurar-se 

que els seus familiars, sobretot si estan al seu càrrec, seguiran endavant en la seva absència, 

de manera que s’ha de facilitar als pacients que tractin de dur a terme aquests assumptes. 

Quan el malalt arriba a una situació terminal, és important gaudir d’una mort digna. Quan el 

malalt és conscient del procés que s’està establint, pot dirigir les actuacions mèdiques i decidir 

quan ha d’arribar el moment de suspendre el tractament i iniciar de forma voluntària el procés 

de sedació. Cal dir que acceptar el procés de sedació és molt difícil, sobretot pels éssers 

estimats. De la mateixa manera, també ens trobem davant de familiars que són incapaços 

d’acceptar el procés de sedació.  

Finalment, el malalt és qui ha d’emetre la seva voluntat sobre com prefereix afrontar el 

moment de la mort, i és aquí, quan tots viuen el procés d’una manera més tranquil·la, un fet 

que afavoreix una vivència més positiva del dol. L’amor d’un ésser estimat pot ser 

l’oportunitat, per a familiars i amics, de veure la vida amb uns altres ulls. 
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En aquesta segona part del treball, la part pràctica, a més de mostrar les entrevistes portades a 

terme i els articles comentats, cal focalitzar les aportacions i les experiències que m’han donat 

les següents persones: Francesc Andreu Sabadell, Mari Carmen González i Maria Sanmartí. 

En Francesc Andreu Sabadell, conegut com el Màgic Andreu, per a mi, es el pilar del meu 

treball, ja que gràcies a ell, vaig saber en què focalitzar el treball. Va fer possible la visita a la 

Vall d’Hebrón, i he portat el treball cap endavant ja que em va motivar a l’hora d’estar en 

contacte amb els nens que pateixen càncer, i d’aquesta manera ensenyar-me que tots podem 

ser feliços, gràcies a la màgia.  

En la societat en que vivim valorem les coses menys importants, més materials, però quan 

t’endinses en un altre món, com ara en aquesta planta d’oncologia, aprens que el que 

realment importa és saber que ens estimen. Malgrat la malaltia que puguis patir, pots 

somriure, i somriure és una de les coses més meravelloses que existeix. Tal i com s’anomena la 

seva associació Som-Riures sense Fronteres. 

Cal agrair també les aportacions de la Dra. Mari Carmen González, mostrant-nos aquesta 

experiència des d’una branca més mèdica, sense deixar de donar importància que un simple 

somriure pot ajudar a millorar el diagnòstic. 

Finalment a la Maria Sanmartí, em va ensenyar que en aquest món encara queden persones 

justes i que es preocupen per la gent que realment ho passa malament. La Maria,  no deixà de 

banda en cap moment els somriures dels nens, és per això que “La Casa dels Xuklis” val la 

pena, no simplement per preocupar-se i ajudar a portar un camí molt dur amb més facilitat als 

qui pateixen càncer, sinó també a ajudar a portar endavant les vides de les famílies. Són 

capaços de fer somriure a moltes persones a la vegada, i tot i que no puguin fer res envers el 

pronòstic, alleugen la seva situació. 

Aquestes han estat les motivacions que m’han ajudat a portar el treball endavant, i gaudir de 

les experiències viscudes que a continuació explicaré. 
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6.Visita a Vall d’Hebron 

El passat dijous 3 de juliol, vaig passar tot un dia a l’Hospital Vall d’Hebron, juntament amb en 

Francesc Andreu Sabadell, conegut en el món artístic com Màgic Andreu, president de 

l’Associació Som-Riures sense Fronteres.  

Durant l’estada vaig realitzar una visita per la 

planta d’oncologia pediàtrica i l’hospital de dia, 

seguidament de l’entrevista amb el Màgic i la Dra. 

Mari Carmen González.  

Aquesta visita la vam començar per la sala escolar, 

on els nens tenen un professor particular, els quals, 

cada dia, depenent de com els nens es trobin tant 

físicament com psicològicament, poden fer classe i 

poder fer una vida normal com els altres nens la fan, anant a l’escola. Al costat de la sala 

escolar, també hi ha sala d’ordinadors per als adolescents o simplement per fer qualsevol 

activitat a través de l’ordinador. 

Cal destacar que en els hospitals, en aquest cas, a Vall d’Hebron, no tenen estacions de l’any, 

per als nens sempre és el mateix temps amb un clima estable, a vegades amb més o menys 

llum, però no senten el fred de l’hivern o la calor de l’estiu. 

Seguidament, vam veure la sala de jocs subvencionada per “La casa dels Xuklis”, tot i que 

sempre ha d’haver-hi un responsable de la casa per obrir aquesta sala. Cal destacar que tot i 

que hi ha famílies que estan internats a “La casa dels Xuklis” per causa de distància des de les 

seves respectives cases a l’hospital o fins i tot perquè són d’arreu d’Espanya o del món, la casa 

ofereix una taquilla una nevera i sala de dutxes per a cada família que tingui hospitalitzat un 

nen i no estigui internada a la casa. D’aquesta manera, la família del nen pot passar-hi tot el 

dia al hospital i disposar de les coses necessàries. 

Després de fer un vol per les sales que avui en dia són necessàries pels nens, vam poder visitar 

les habitacions, i d’aquesta manera poder contemplar que estan totalment decorades per als 

nens amb dibuixos protagonitzats pel “Xukli” o simplement dibuixos fets per ells mateixos. És 

molt important tenir mesures de prevenció a l’entrar a les habitacions. Aquestes mesures són 

molt importants, i les habitacions tenen un cartell a la porta i t’avisa que són necessàries. 

6. Zona oncologia. Vall d’Hebrón 
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Vaig visitar les cambres d’aïllament, on es troben els nens que han estat recentment operats 

de la medul·la òssia. Aquestes cambres també se les coneix com a sales bombolla, ja que és 

una sala completament tancada amb una mena de finestra rodona que sobresurt a fora 

d’aquestes sales. Tant la família, com els amics o tots aquells que vinguin a veure al malalt, 

només es poden comunicar a través d’un telèfon que es troba a fora i es comunica amb 

l’interior d’aquestes cambres d’aïllament.  

Finalment, vam baixar a l’hospital de dia, on es troben tots aquells nens que dormen a casa 

però que són tractats a l’hospital. Vaig poder conèixer a un nen, que després de quatre anys, 

ha superat la leucèmia. 

 

6.1 Entrevista a Francesc Andreu Sabadell (El Màgic Andreu). Associació Som-Riures 

Abans de poder veure totes les instal·lacions amb les que compta aquesta planta d’oncologia 

pediàtrica, vaig tenir el plaer d’obtenir 

informació sobre l’Associació de Som-riures 

sense Fronteres i de saber la funció de cada 

dimarts i dijous a la planta d’oncologia infantil 

de Vall d’Hebron, protagonitzada pel Màgic 

Andreu i la seva filla, Joana Andreu. 

L’Associació “Som-riures sense Fronteres” va 

ser creada a Barcelona al 2002 per ell mateix, 

en Francesc, conegut en el món artístic com 

Màgic Andreu, i la seva filla Joana Andreu, també professional de la màgia, amb l’objectiu de 

portar la màgia i l’humor als nens i nenes afectats per càncer. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és personalitzar a cada nen amb la màgia amb la finalitat 

de dur il·lusió i alegria als nens i nenes que pateixen càncer. És per això que una de les 

il·lusions més grans dels nens és poder fer aquesta màgia, que en Francesc ensenya i posa en 

pràctica amb ells. 

Un dels projectes més importants d’aquesta Associació és la Magiateràpia. Aquesta consisteix 

en atendre personalment cada infant amb relació a la seva personalitat, com ja he dit abans, 

edat, sentit de l’humor, etc, fent-ne un seguiment mentre està ingressat i procurar que no 

6.1 El Màgic Andreu. Vall d’Hebrón 
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senti tant dolor i que el seu estat anímic i la sensació de benestar estiguin el màxim temps 

possible. 

Tant el Màgic, com la seva filla, porten un uniforme amb la finalitat d’anar visiblement 

identificats a l’Hospital i compten amb un material específic. Així doncs, l’uniforme consta amb 

d’una armilla vermella amb butxaques múltiples i dos brodats cosits a l’armilla: un de gran a 

l’esquena i un de més petit a l’alçada del cor. El material específic que ells compten per 

desenvolupar la seva feina d’habitació en habitació, ens els passadissos, a les sales de joc o bé 

a les cambres d’aïllament, es basa en un carret especial i polivalent que els serveix per fer els 

desplaçaments amb més facilitat. D’aquesta manera, els nens queden al·lucinats, riuen, i no 

centralitzen tant el dolor. La seva amb relació amb els nens és molt directa. Dóna esperança de 

vida, el nen va millorant, va agafant nocions i l’esperen eufòricament tots els dijous. 

Tan s’hi val l’estat anímic en que estiguin els nens, sempre l’esperen amb molta alegria per les 

habitacions i fins i tot pels passadissos.  

 

6.2 Entrevista a la Dra. Mari Carmen González 

Al finalitzar la visita per la planta, vaig poder parlar amb la Dra. Mari Carmen González sobre 

trets importants del dia a dia dels nens i fins i tot com d’important és per a ells la seva 

adaptació. 

Primerament, em va explicar que el dia a dia d’un malalt pot ser quasi bé igual que el d’una 

persona sense càncer, tot i que amb condicions molt diferents i molts tractaments entre mig. 

S’aixequen, passen revisions mèdiques o els metges els informen com va el diagnòstic, si no 

estan deprimits poden sortir de l’habitació i van a l’escola, ja que les professores venen pels 

matins, i si l’estat anímic del pacient no és gaire bo, la pròpia professora va a l’habitació. 

Depenent de cada pacient, hi ha diferents tipus d’escolarització, no és la mateixa l’educació 

d’un nen de cinc anys a la d’un nen de catorze. Cada tres mesos la professora es posa en 

contacte amb l’escola del nen i comenta el seu progrés o s’assabenta de com va el curs a 

l’escola, per poder anar al mateix ritme. Després d’assistir a classe, poden anar a la sala de 

jocs, d’ordinadors, etc, tot i que els adolescents solen quedar-se a les habitacions per 

comoditat.  

L’hospital té wifi i televisió, subvencionats per l’associació Afanoc. D’aquesta manera els nens 

poden passar-s’ho bé. 
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La Doctora afirma que el paper de la família  quant al diagnòstic és molt important. No tan sols 

tracten al nen sinó que també ofereixen diversos tractaments psicològics a tota la família, ja 

que són un bloc que ha d’estar sempre fort davant del diagnòstic i fer costat en tot moment al 

nen. Tot i que els germans no hi puguin assistir gaire a l’hospital en època escolar, és important 

que procurin tenir mesures de prevenció dels constipats o qualsevol malaltia, ja que tan sols 

un constipat pot matar el pacient.  

La importància de l’adaptació del nen a l’hospital és molt important, ja que és essencial que se 

sentin bé, tot i que al principi és molt dur. Qui pitjor s’adapta són els adolescents, perquè ja 

tenen una vida prèvia i és molt més difícil que ingressar a un nen de tres anys. Un dels 

problemes més grans d’adaptació en adolescents és la seva imatge física, ja que pot canviar 

completament en l’acceptació dels seus amics, parelles, etc. És per això que els nens menors 

de 10 anys ho accepten amb més naturalitat. 

Tenir una bona adaptació no simplement és millor per l’estat anímic i portar millor el 

diagnòstic, també pot ajudar a portar millor els tractaments. No es pot tirar la tovallola en 

qualsevol moment. 

 

7. Visita a “La Casa dels Xuklis”. Entrevista amb la Maria Sanmartí  

El passat divendres 12 de setembre, vaig tenir el plaer de visitar “La Casa dels Xuklis”, 

acompanyada per la psicopedagoga de la casa, Maria Sanmartí Astor. 

Abans de portar a terme l’entrevista, ens va ensenyar les instal·lacions de la casa, les 

habitacions, les cuines, les zones de lleure, la sala de “relax”, etc. Cal dir que és una casa 

enorme amb molts avantatges 

La Maria, ens va explicar com es va desenvolupar l’Associació de Nens amb Càncer, com es 

distribueixen les seves tasques en diferents àrees d’activitats i com va sorgir “La Casa dels 

Xuklis”, quins són els seus objectius, de quins allotjaments consta aquesta casa, les activitats 

que proporcionen, etc. (Més informació visionar l’Annex 3: Visita a “La Casa dels Xuklis”. 

Entrevista amb la Maria Sanmartí) 

“La Casa dels Xuklis” pertany a l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) Aquesta associació 

va ser constituïda l’any 1987 a Barcelona, tot i que el 18 de desembre de 2013 es va obrir una 

nova seu a Tarragona i aquest any han obert una altra a Lleida. Es va originar per un grup de 

mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de qualitat de 
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vida dels nens amb càncer i les seves famílies. La missió d’aquesta associació és la de treballar 

perquè el desenvolupament dels nens i les nenes amb càncer i les seves famílies sigui efectiu 

en totes les circumstàncies. Així doncs, és imprescindible que els pares i les mares tinguin un 

paper actiu davant de la curació dels fills. L’experiència ha demostrat que la qualitat de vida en 

els nens i l’ambient que els envolta afecten en el desenvolupament i la curació de la malaltia.   

 

 

 

 

 

 

 

En les malalties de llarga durada, tot i que els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica 

determinant, la salut psicosocial és molt important per al dia a dia, sobretot per els qui 

l’envolten, i és per això la raó de formar una associació com AFANOC, que complementa el 

treball mèdic des de la perspectiva de les mares i els pares dels infants.  

Per tant, “La Casa dels Xuklis”, es va crear amb la finalitat d’acollir a totes aquelles famílies que 

no tenien on estar mentre havien de fer-se el tractament. Es crea amb 25 apartaments per a 

25 famílies que tenen la possibilitat de tenir un espai totalment íntim i a prop dels hospitals de 

referència com són la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, fan que la gent es desplaci a Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Associació AFANOC 
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8. ARTICLES 

8.1 Investigació contra el càncer infantil (AECC) 

Aquest article escrit el 8 de juliol de 2014 a Girona, presentat amb el lema de: “Vols col·laborar 

contra el càncer infantil per menys d’un café?”, 

tracta sobre la captació de fons de la investigació 

contra el càncer infantil. 

Tot i que a Espanya cada any es diagnostiquen 

almenys 1.400 casos de càncer infantil, cal destacar 

que tot i que incidència del càncer infantil no és tan 

elevada com la del càncer en adults, gràcies a totes 

les recerques fetes fins ara, han trobat un augment 

important en quant a la supervivència que avui a 

dia es troba en un 76%.  

Un dels tumors infantil amb el que es pot patir més es amb el Sarcoma d’Ewing, ocupa el segon 

tipus de càncer més freqüent seguidament de la leucèmia. El Sarcoma d’Ewing, va ser 

descobert al 1920, i l’objectiu fonamental d’aquest article, és buscar més recerca biomèdica 

per trobar més tractaments efectius que puguin fer front a aquest càncer. 

Per aquest motiu, “La Caixa” conjuntament amb la col·laboració de Clipper’s, vol fer una 

captació de fons que serà destinada a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Aquest 

projecte de recerca és desenvolupat a l’Hospital de Sant Joan de Déu i que pretén aprofundir 

el coneixement d'aquest sarcoma per dissenyar assajos clínics nous i obtenir recursos que 

ajudin a combatre'l en els nens afectats.  

“Amb la teva col·laboració podrem ajudar molts nens més. Aportant-hi tan sols 1 € tu també 

pots ajudar a dibuixar un somriure en els més petits.” 

 

 

 

 

 

8.1 Investigació contra el càncer infantil 
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8.2 La Mitja Marató de Granollers correrà contra el càncer infantil 

La prestigiosa cursa que es va córrer el dia 2 de febrer 

de 2014, va tenir la seva vessant solidària per tercer 

any consecutiu. 

Després de l'èxit d'edicions anteriors, aquesta cursa 

torna amb el lema de córrer la Marató de Granollers en 

contra del càncer infantil, i va reservar més de 600 

inscripcions solidàries per córrer la cursa i col·laborar 

amb el departament d’investigació d’hematologia de 

l’Hospital Sant Joan de Déu, especialitzat en l’atenció 

maternoinfanti. 

Aquesta iniciativa va néixer en l'edició del 2012 de la mà dels amics i familiars de Jordi 

Vinardell, conegut com a Toti, un amant de la cursa que va morir el 2011 víctima d'un càncer. 

Els fons recaptats es van destinar a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital General de 

Granollers. L'any passat, la protagonista d’aquest homenatge va ser la Maria, una nena que va 

morir de càncer. En aquest cas, els fons ja van ser destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. 

 

8.3 Polseres solidàries que neixen de l’amistat 

Aquest article tracta sobre les polseres Candela, que van començar com l’entreteniment d’una 

nena ingressada per leucèmia, i porten més de 21.000 euros recaptats 

per a la recerca del càncer infantil. 

La Candela, després d’aprendre a fer aquestes polseres a la planta 

d’oncologia, va ensenyar el seu nou passatemps a dues amigues, que 

es van dedicar durant un estiu a vendre-les per aconseguir diners per a 

la investigació del càncer infantil, pocs s’imaginarien l’èxit que aquests 

braçalets tindrien. D’aquesta manera, els nens i nenes de la 8a planta 

de l’Hospital Sant Joan de Deu, “los Chipirones” com ells 

s’anomenen, juntament amb familiars i amics, van aprendre a fer 

polseres i seguir així amb la iniciativa solidària a càrrec de Obra Social Sant Joan de Déu.  

Així doncs, d’aquesta manera es van anar venent arreu d’Espanya i avui en dia, ja han recaptat 

21.000€ per a la recerca del càncer infantil. 

8.2 La Mitja Marató de Granollers 

8.3 Polseres solidàries 
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A l’Obra Social Sant Joan de Déu treballen per millorar la qualitat de vida de les persones en 

situació vulnerable, cercant la complicitat de persones, entitats, empreses i institucions. Per 

una banda, promouen la solidaritat per oferir una atenció integral, que tingui en compte les 

diferents dimensions de cada persona (física, psicològica, social i espiritual). Per l’altra, 

sensibilitzen la societat per trencar prejudicis i fomentar la inclusió social. 

 

8.4 Sant Joan de Déu transforma les ressonàncies en una aventura especial per als nens 

L’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat ha decorat l’àrea de ressonància per 

la imatge com si fos una nau espacial i d’aquesta manera oferir un ambient més acollidor als 

nens que se sotmeten a les proves ja siguin ressonàncies magnètiques o els TAC. 

La iniciativa va sorgir amb la col·laboració entre l’hospital i l’empresa HP, qui s’ha encarregat 

d’imprimir la nova decoració de les sales de radiologia. Des que els nens arriben al vestidor fins 

que se sotmeten a la prova, es sotmenten a viure una aventura per l'espai mitjançant la 

decoració.  

La cap del servei de diagnòstic per la 

imatge de Sant Joan de Déu, Maria 

Teresa Maristany, ha explicat que "les 

sales de radiologia imposen molt als 

nens, que entren angoixats i poc 

col·laboradors, i moltes vegades cal 

recórrer a sedació per poder realitzar bé 

les proves ".  Afirma que amb la nova 

decoració espacial "els nens queden 

fascinats, col·laboren més, no tenen por 

i això s'ha traduït en una disminució del 18% en l'ús de l'anestèsia i en una reducció de les 

proves de repetició".  

A l'Hospital de Sant Joan de Déu es realitzen cada any 6.000 ressonàncies magnètiques i 5.000 

TAC a nens i adolescents. 

 

 

8.4 Ressonàncies per als nens. Sant Joan de Déu 



                                                                                                   El càncer infantil: adaptació i superació 
 

[35] 
 

9. CONCLUSIONS 

Després d’haver elaborat el marc teòric i haver viscut la meva experiència en el treball de 

camp, he arribat a conclusions que tot seguit explicaré. 

Optimisme, força, confiança, esperança, lluita, il·lusió, créixer, alegria, actitud positiva, són 

algunes de les moltes paraules que hi destaquen al llarg del treball. El càncer és una lluita 

constant, i aquestes paraules senyalades són els sentiments bàsics per poder fer front aquesta 

malaltia, i tot i patir-la, gaudir de cada dia que passa, viure noves experiències acompanyats de 

la gent que realment ens estima i ens recolza. 

Així doncs, la hipòtesi proposada a la introducció del treball, plantejant: Una actitud positiva 

davant el càncer infantil, en millora el pronòstic?. és totalment correcta. Després d’haver viscut 

experiències inoblidables, haver pogut compartir la meva alegria amb nens que no arriben ni 

als 10 anys, puc dir que la hipòtesi anterior és vertadera, perquè per poder superar aquest 

camí, ple d’entrebancs, ple de decepcions, cal principalment que el nen tingui un gran suport 

familiar, de tots aquells que l’estimen i el recolzen, com també poden ser els amics, és a dir, 

que cal un suport emocional, per ajudar a que superi les notícies desagradables, que pugui 

seguir endavant en el camí entrebancat que té per davant, que somrigui, que és el més 

important per superar-ho. Cal destacar també que és important que la família rebi suport 

emocional, i per això recau molt pes en les organitzacions d’ajuda al càncer, com “La Casa dels 

Xuklis”, que fan possible que milions de nens els quals, la seva vida està en joc, somriguin i 

visquin la vida com si no tinguessin càncer.  

Un dels problemes que vaig tenir durant el treball va ser la impossibilitat de visitar l’Hospital 

de Sant Joan de Déu, després de haver trucat moltes vegades. Posteriorment em van fer la 

proposta de visitar l’Hospital de la Vall d’Hebron. Quan em van proposar passar tot un dia a la 

planta d’oncologia, infantil a l’hospital Vall d’Hebron, m’ho vaig repensar bastant, ja que era 

una situació que mai m’hagués imaginat que viuria. La meva perspectiva sobre les plantes 

d’oncologia en especial infantil, era molt diferent a la que vaig tenir al sortir. M’imaginava que 

seria una planta normal com la dels hospitals, fent silenci, sense molestar... Però un cop dins, 

vaig poder veure els nens gaudint de cada estona que tenien, corrents amb cotxes de plàstic, 

rient, dibuixant, aprenent a la classe, no semblaven que estiguessin malalts. El que més em va 

impactar de la visita va ser quan el Màgic Andreu em va portar a veure les cambres 

d’aïllament, on es troben els nens operats de medul·la òssia, i també quan vam baixar a 

l’hospital de dia, a la sala on feien quimioteràpia. En aquella mateixa sala vaig poder conèixer a 
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en Lluís, un nen que va patir leucèmia durant 4 anys i havia superat completament un càncer 

amb dotze anys. Crec que aquest va ser el moment que més m’ha marcat de tot el treball. 

Un altra de les coses que també em va impactar és veure com hi ha moltes fundacions que 

estan disposades a donar-ho tot per aquests nens, i que tampoc sabem que existeixen, però 

que sempre estan presents per poder ajudar a fer front tant als qui pateixen càncer com els 

qui recolzen i estan present en totes les situacions, ja siguin difícils o fàcils. “La Casa dels 

Xuklis”, em va fer veure que està envoltat de gent que ens ajudin, que ens estimin ja siguin 

importants per a nosaltres o no, és imprescindible per poder fer front a tot. 

Aquestes experiències han estat dures, posar per primera vegada els peus en una planta 

d’oncologia infantil, no és gens fàcil, però a dia d’avui, n’estic ben agraïda. M’ha omplert com a 

persona i he viscut moments inoblidables amb nens que pot ser el dia de demà siguin morts, o 

hagin superat la malaltia. Si tingués l’oportunitat de seguir amb el treball, el primer que faria 

seria apuntar-me a l’equip de voluntarietat ja sigui de l’hospital com de l’associació, per poder 

acabar de viure aquesta experiència fantàstica, però curta, que vaig poder viure a Vall 

d’Hebron i a “La Casa dels Xuklis”. La gent que forma part d’aquest món és diferent, tenen una 

altra forma de veure les coses i jo vull aprendre a viure així, a valorar el que realment és 

important, és a dir, estar envoltada de gent que valora de veritat el que té.  

 

(...) 

 

“AFANOC treballa dia rere dia per millorar la qualitat de vida dels infants amb càncer i les seves 

famílies. Un dels nostres principals objectius és veure l’infant com a tal, deixant de banda la 

malaltia que té i fomentant que visqui l’etapa vital en la que es troba: fent activitats que 

desenvolupin les seves habilitats, curiositat i motivacions i que fomentin l’aprenentatge. 

L’infant està malalt, no és malalt.” 
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-Quan i on es va crear aquesta associació? 

Això es va crear al 2002 a Barcelona, jo ja feia doncs bastants anys quasi quaranta que anava 

als hospitals, i a partir d’aquí es va crear Som-Riures Sense Fronteres, perquè d’alguna manera, 

anava molt bé pels “nanos”. 

-En quins hospitals col·laboreu a més a més de la Vall d’Hebron? 

No, només col·laborem amb la Vall d’Hebron perquè hi ha molts nens i no pots estar tant més 

temps amb ells. 

-Quin és el funcionament dels projectes que porteu a terme? 

El projecte és personalitzar cada nen amb la màgia, és a dir, nosaltres el que fem, és que a 

través de la màgia, intentem que un “nano” senti menys dolor sobretot quan li estan fent 

alguna mena d’història, quan li estan clavant alguna agulla , llavors amb la màgia ells queden 

bastant al·lucinats, riuen i no se n’adonen tant, és a dir, no centralitzen tant el dolor. 

I pels pares també, que acostumen a estar bastant fotuts, llavors a ells també els hi va molt bé 

en ells. 

-He escoltat que feu un projecte que s’anomena Magioteràpia, en què consisteix? 

La Magioteràpia és això que t’he explicat, és a dir, per exemple, el “nano” què li passa quan 

esta a l’habitació, normalment són dues habitacions; doncs a vegades veuen que el nen o la 

nena del costat ja no hi és, el llit el canvien, els pares ploren, doncs ja veuen que aquí ha passat 

alguna cosa greu. Els nens no són tontos i es fan molt grans molt aviat, doncs a vegades 

pensen, doncs, quan tu els hi ensenyes, no només els hi fem màgia sinó que els expliquem 

també algun joc. Quan els hi expliques un joc automàticament jo els hi dic: “Quan vagis aquí a 

baix a l’escola, els teus companys fliparan!” , llavors de seguida ells em contesten: “Ui! Quan 

vagi a l’escola!”. Automàticament ells pensen “aquest tio no perdrà el temps amb mi si 

m’hagués de passar algo no?” Llavors, automàticament dónes esperança de vida, que això és 

molt bo. Llavors a partir d’aquí, personalitzes la màgia que li fas a cada nen. Un nen vol canya, 

més marxa, un altre vol més tranquil·litat, llavors personalitzem i a partir d’aquí anem 

ensenyant alguna cosa de màgia. Bé, la Magioteràpia consisteix en això, és a dir, és una acció 

molt directa amb el nen en la que va millorant, sent menys dolor, agafa nocions, espera que 

tots els dijous vinguis aquí...i aquesta és la cosa. 

-Quin material específic utilitzeu? 

No, utilitzem màgia, que el nen toqui el menys possible els materials. Les cartes han de ser 

netes, noves... Han de tocar el menys possible material. 

 

NOM: Francesc Andreu Sabadell (Màgic Andreu)                        DATA: 3 de juliol de 2014 

LLOC: Hospital Vall d’Hebron 
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-Creus que l’estat anímic del nen pot afectar directament en quant als projectes? 

El seu estat algunes vegades està molt baix, i a vegades està molt amunt, depèn. Llavors tu una 

mica psicòleg entres i jugues amb la situació, de totes formes ells ja t’esperen, és una altra 

història. Si per exemple li han fet algunes punxades o algunes històries, aleshores estan fotuts, 

tot depèn, o si tenen les plaquetes baixes, o no es troben bé, doncs llavors has d’entrar d’una 

altra manera. Bé, hi ha una connexió molt directa, ja ho has vist ara, la nena: “eh!” i jo: “ei!”. 
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Dra. Mari Carmen González 



                                                                                                    El càncer infantil: adaptació i superació 
 
 
 

 

 

-¿Como es la vida de un niño en una planta de oncología? 

Bien, pues él se despierta, pasa revisiones con los médicos, pueden salir de la habitación si no 

están deprimidos, pueden ir a la escuela como él, que es Martí. Las maestras vienen por las 

mañanas y si los niños no pueden salir de la habitación, ellas van allí. Depende, cada uno hace 

su escolarización. Cada tres meses se ponen en contacto con la escuela; no suelen perder, 

aunque los adolescentes se van a la habitación, están más cómodos y tienen sus móviles, sus 

tablets…su todo. Hay wifi i televisión, que es gratuita porque la subvenciona la Asociación 

AFANOC. Pueden ir donde quieran, menos cuando tienen que ir a hacerse radio, resonancias, 

la quimio… 

-¿Qué papel juega la familia en todo este proceso? Y el entorno hospitalario? 

El papel de la familia es muy importante no sólo porque tratamos al niño, sino que a toda su 

familia. Todos ellos forman un bloque, los padres los hermanos… Los hermanos también 

vienen de visita, aunque no mucho porque con la escuela procuran no venir, no pueden 

deprimirse, ni pueden ir malos al hospital porque tener un constipado puede ser mortal por el 

hermano hospitalizado. También tratamos a los abuelos, que son muy importantes también, a 

los padres separados, que tienen otra vida paralela con una pareja diferente… es un todo, 

hacemos un trabajo de todo. 

- ¿Qué importancia crees que tiene una buena adaptación dentro del hospital? 

La buena adaptación es importante en todo. Es muy importante que ellos se sientan bien. El 

principio es durísimo, las primeras semanas; pero sobretodo quien peor se adaptan son los 

adolescentes, porque ya tienen una vida previa, entonces es más duro. Ellos tiene una imagen 

física, ellos quieren moverse no quieren estar encerrados, tienen miedo con sus relaciones 

personales, con el novio, la novia, los amigos más que amigos…jajaja. Los pequeños no tienen 

ningún traume, lo asimilan de otra manera; y los bebés también. A partir de los 10-11 años, los 

niños empiezan a tener un problema de adaptación.  

Todo consiste y depende de tu estado de ánimo, el tratamiento irá mejor o peor 

independientemente de todo. Es mejor cuando eres positivo, tú lo sabes no? Las cosas siempre 

van mejor si eres positivo, las cosas las ves de otra manera; aunque es cierto que hay niños 

que a veces están tan cansados que tiran la toalla, hace mucho el estado de ánimo. 

Bien, además los jueves viene el Màgic Andreu, una chica tocando la guitarra,  que la gente 

debe pensar: “ui, una guitarra…”, y parece una tontería, pero no veas como  canta y como los 

niños disfrutan cantando. La sala de juegos también se utiliza mucho, y también vienen 

payasos. Se va haciendo de todo, es más, hacemos todo lo que podemos. 

 

NOM: Mari Carmen González                                                     DATA: 3 de juliol de 2014 

LLOC: Hospital Vall d’Hebron 
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ANNEX 3 
Entrevista  

Maria Sanmartí. 

 La Casa dels Xuklis 
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Aquesta entrevista la trobareu completa en el CD que trobareu al final del treball. Consta 

d’una primera part de 20:13 minuts i una segona de 08:13 minuts. Les conclusions d’aquesta 

entrevista la trobareu a la pàgina 26, on introdueixo un petit resum i a les pàgines 30 i 31 més 

desenvolupades. En aquest annex també trobareu informació complementària sobre les 

tasques de l’AFANOC. 

 

 

PREGUNTES DE L’ENTREVISTA 

-Quan es va crear i amb quina finalitat? 

-Quins són els membres que componen l’associació? 

-Quin és el funcionament? 

-Què oferiu als pacients i als seus familiars? 

- Amb quins hospitals col·laboreu? 

-Creieu que l’estat anímic del pacient pot afectar directament a la malaltia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: Maria Sanmartí Astor                                                     DATA: 12 de setembre de 2014 

LLOC: La Casa dels Xuklis 
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TASQUES DE L’ AFANOC  

L’Associació de Nens amb Càncer va distribuïr la seva tasca en diferents: 

1. Àrea d’atenció Psicològica i Suport Emocional 

2. Àrea de Treball Social 

3. Àrea de Voluntariat 

4. Àrea de Reflexoteràpia i Massatge  

5. Àrea d’Atenció Educativa i Suport als Centres Educatius 

6. Àrea d’Oci i Cultura  

7. La Casa dels Xuklis 

 

1. Àrea d’atenció Psicològica i Suport Emocional 

Un diagnòstic de càncer produeix molts canvis emocionals i suposa un xoc i un gran impacte 

que desestabilitza a tots els membres del grup familiar. És per això que cal recolzar a les 

famílies mitjançant recursos emocionals, ja que a partir del diagnòstic, i moltes vegades de 

manera molt seguida cal afrontar canvis com aquests: 

 Reorganització de la família 

 Desplaçaments a l’hospital 

 Proves i tractaments 

 Canvis de conducta en els fills afectats i germans 

 Canvis econòmics i socials 

 Escolarització 

 Canvis en l’estat emocional de tots els membres de la família 

 Canvis en relacions de parella 

Per poder fer front a les necessitats a les famílies, van crear aquesta sèrie de programes: 

-Programa terapèutic adreçat a les necessitats dels nens i nenes afectats i les seves famílies 

Les intervencions terapèutiques firen entorn a disminuir l’impacte generat pel diagnòstic, crear 

un espai per compartir les preocupacions i les dificultats i expressar les càrregues emocionals. 

El conveni amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, també aporta l’equip de suport psicològic 

d’AFANOC, ofereix atenció psicoemocional a les famílies dels nens que reben el tractament, i 
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assessora als professionals dels hospitals. Aquest equip intervé dues vegades per setmana, i 

treballa a petició de la família o dels equips mèdics. 

També s’atén a les famílies que tenen al fill ingressat en altres hospitals, i que demanen suport 

a l’associació. 

-Programa terapèutic en processos de pèrdua, separació i elaboració de dol, tant dels pares i 

mares com de la del nen en fase final de vida 

Aquest és un aspecte molt important al que es dirigeixen molts esforços als familiars, en 

especial als pares del nen, per a que acompanyin al fill que està en estat final de vida, atenent 

aquelles dificultats i necessitats que sorgeixen en aquesta vivència tant difícil. És una tasca 

molt important perquè es pugui acompanyar al fill de manera més confortable i serena, 

podent-se acomiadar en un moment tant difícil, serà preventiu a l’hora del procés posterior 

d’el·laboració de la pèrdua. 

També es fa el seguiment del procés de dol dels pares que perden un fill, i d’altres familiars 

significatius que ho necessiten. Les intervencions terapèutiques poden ser de diferents 

modalitats: individual, en parella, etc. 

-Coordinació de l’Àrea de Psicologia amb escoles, altres serveis i entitats 

Aquesta associació també informa a aquells professors que tenen nens amb càncer al seu 

càrrec. Afavoreixen el contacte i aporten informació que permeti millorar l’atenció del nen, i 

d’aquesta manera, millorar la comprensió de realitat. 

-Programa de Suport Psicoemocional a la Casa dels Xuklis 

S’han de realitzar xerrades mensualment amb les famílies acollides a la casa, ja sigui per parlar 

sobre els aspectes de convivència com d’aspectes psicoemocionals. 

Es procura conèixer a totes les famílies de la casa, i es genera un vincle de confiança, el qual 

permet treballar i intervenir entre tots ells quan hi ha una situació difícil. 

2. Àrea de Treball Social 

Es basa en donar informació a les famílies de tots aquells recursos que, des de l’Associació i 

des de l’Administració Pública es poden gestionar. Les funcions de Treball Social es centren en: 
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o Acollir a les famílies del Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de l’Hospital 

Maternoinfantil de la Vall d’Hebrón i a les famílies que habiten a La Casa dels 

Xuklis. 

o Proporcionar informació que pugui necessitar la família en quant a prestacions 

o serveis econòmics, sanitaris, socials, laborals i educatius. 

o Detectar altres necessitats. 

o Mobilitzar i gestionar tots els recursos necessaris. 

o Fer seguiment familiar. 

 

3. Àrea de Voluntariat 

L’Associació, compta amb un nombrós equip de persones que actuen de manera voluntària 

amb l’entitat, desenvolupant una tasca complementària a la de l’equip professional. 

Cada vegada hi ha més persones interessades en complementar i reforçar la tasca d’entitat 

ajudant a assolir els objectius de l’associació, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels 

nens amb càncer i dels seus familiars. Per a l’Associació, el voluntariat, és un suport 

indispensable per arribar a complir els objectius i realitzar els diferents projectes. 

El voluntariat té presència en diferents espais d’intervenció, tots ells són importants i ajuden a 

l’Associació a seguir endavant i aconseguir nous objectius. Hi ha àmbits en el que el contacte 

amb les famílies és més directe com pot ser el voluntariat a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, a la 

Casa dels Xuklis o als domicilis acompanyant a les persones que estan malaltes o als seus 

familairs. 

Per altra banda, també hi ha voluntaris que ajuden de forma puntual en campanyes, en actes o 

donant suport a l’entitat desenvolupant tasques administratives. 

-Voluntariat hospitalari 

Té funció d’acompanyar, donar suport, jugar, oferir activitats lúdiques als infants, adolescents i 

als seus familiars o cuidadors durant els períodes d’ingrés a l’hospital. 

-Voluntariat domiciliari  

Tornar a casa després d’una estada a l’hospital requereix un procés el qual la majoria les 

activitats que formaven part del dia a dia, no es poden reprendre de manera immediata. 
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Per a acompanyar a les famílies durant aquest procés, l’entitat segueix oferint el suport de 

manera continuada sempre que sigui necessària la intervenció. Els motius principals de 

demanda del voluntariat domiciliari són el reforç escolar, per acompanyament al domicili 

oferint un espai de distracció a través d’activitats lúdiques, per oferir un espai de respir per als 

familiars i per possibilitar estones de joc on els germans comparteixin espais lúdics per tal 

d’aconseguir un espai d’igualtat entre ells. 

-Voluntariat a la Casa dels Xuklis 

Compten amb un equip de voluntaris que assisteixen cada tarda i el cap de setmana a La Casa 

dels Xuklis per fomentar els espais d’oci amb els infantis i adolescents allotjats. També hi 

acudeixen talleristes per a desenvolupar un taller més específic. 

 

4. Àrea de Reflexoteràpia i Massatge 

Són tècniques complementàries que ajuden a la millor evolució de la malaltia, argumentant 

l’efectivitat dels tractaments hospitalaris. Milloren l’estat general de l’organisme físic i 

emocional. No presenten efectes secundaris i no son agressives ni invasives. Es poden realitzar 

a totes les edats i en totes les situacions personals. Aquestes propostes estan dirigides als 

pacients amb autorització dels seus metges responsables i els familiars implicats que ho 

necessitin. 

Actualment ja es realitzen a la planta d’Oncohematologia de Sant Joan de Déu i a la Casa dels 

Xuklis. 

-Massatge 

És una tècnica manual que es pot aplicar a totes les parts del cos. Les maniobres són lentes, 

llargues i profundes, facilitant la relaxació i el benestar general. Es pot complementar amb olis 

essencials que potencien els efectes. 

Està indicat en casos d’estrès, fatiga, tensió corpora, contractura muscular, etc. 

-Reflexoteràpia 

És una tècnica manual que s’aplica als peus, on estan representades totes les partes de 

l’organisme. El treball de les zones reflexes produeix una regulació fisiològica del funcionament 

de tot el nostre cos. 
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Aquest massatge equilibra problemes físics i emocionals, dóna relax i benestar, disminueix el 

dolor i l’ansietat, regula el son i la digestió, etc. 

 

5. Àrea d’Atenció Educativa i Suport als Centres Educatius 

A causa de l’augment de supervivència del càncer infantil, va fer que l’Associació prengués un 

posicionament totalment diferent davant de la continuïtat educativa i de la necessitat de 

seguir en contacte amb el centre de referència. L’educació és una projecció del futur i 

mantenir els vincles d’afecte amb els companys del malalt, facilita el retorn a l’escola un cop 

finalitzats els tractaments. 

L’escola ha de continuar sent un dels pilars fonamentals del desenvolupament de l’infant o 

adolescent, és per això que l’escola de referència tingui una actitud activa i facilitadora en 

quant al retorn. Per a molts dels malalts, és un procés molt difícil que cal assumir, i des 

d’AFANOC, els hi proporcionen un suport específic per tal d’assumir aquest nou repte. 

AFANOC, proporciona material de suport als centres educatius, xerrades i reunions perquè els 

professors i els companys de l’escola puguin rebre assessorament necessari per entendre la 

situació i poder donar suport, etc. 

 

6. Àrea d’Oci i Cultura 

-Àrea d’Oci i Cultura a l’Hospital 

Per a un nen amb càncer, avorrit, en un entorn desfavorable, la superació de la malaltia és més 

dura. Per això, AFANOC, reivindica que els nens amb malalties de llarga durada, com en aquest 

cas, amb càncer, tenen dret a l’educació i a gaudir del lleure. Els tallers i activitats que 

proporcionen van destinats als nens i als pares i mares. Els objectius de les activitats són: 

o Oferir oportunitats de lleure, oci i distracció tant al nen hospitalitzat, com als 

germans. 

o Reduir el temps d’espera i l’angoixa associada als tractaments. 

o Oferir oportunitats a l’infant per continuar desenvolupant les seves habilitats 

en cada etapa de creixement i oportunitats de reforçar el seu sentiment de 

competència a través de les seves produccions. 
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o Facilitar la relació entre els nens hospitalitzats mitjançant aquestes activitats 

conjuntes. 

o Oferir recursos lúdics i de comunicació als pares que acompanyen al fill en 

aquests llargs períodes. 

Els tallers que es van realitzar de manera regular durant el 2013, van ser els tallers de 

contacontes, de música, de creativitat, el de papiroflèxia, activitats de musicoteràpia i els 

divendres al matí pallassos als hospitals.   

-Àrea d’Oci i Cultura Fora del Context Hospitalari 

 COLÒNIES D’ESTIU 

AFANOC porta a terme cada any aquest programa, dirigit tant als infants i adolescents 

amb càncer com als seus germans, en les edats compreses entre 6 i 16 anys. 

Després de tot el temps que han estat ingressats, molts cops, les colònies suposen el 

primer espai entre iguals, on no hi estan ni el pare ni la mare, i per tant gaudeixen 

d’uns dies amb altres infants que han patit la mateixa malaltia i poden passar-ho bé 

sense pensar en els tractaments. 

 

 SORTIDES AMB LES FAMÍLIES 

Des de l’AFANOC s’organitzen sortides programades per a tota la família. Aquestes 

sortides tenen un doble sentit, per un costat suposen un espai on les famílies poden 

compartir les seves experiències amb altres, i per un altre costat, són un bon moment 

per a la relació i el lleure. 

Un exemple molt clar, seria la festa que organitza La Casa dels Xuklis, que s’anomena 

“Posa’t la gorra”, i es fan diverses festes, les quals es realitza al Zoo de Barcelona, al 

part temàtic de PortAventura, etc. 
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7. La Casa dels Xuklis 

 

 

 

Finalment, parlaré sobre La Casa dels Xuklis que és on vaig tenir el plaer d’entrevistar a la 

Maria, i crec que és un dels grans pilars que té l’associació AFANOC. 

La Casa dels Xuklis es va construir principalment per oferir la possibilitat d’estabilitat dins 

d’aquest impacte per la malaltia que obliga a reorganitzar la vida familiar. La casa, pretén ser 

un espai d’acolliment per a mares i pares del nen amb càncer que han de ser desplaçats a 

causa del diagnòstic de càncer, i, que d’aquesta manera es puguin sentir acollits, compresos i 

d’alguna manera, com a casa seva. Aquesta, aconsegueix: 

o Donar allotjament amb 25 apartaments individuals a totes les famílies amb un 

nen amb càncer, i altres malalties de llarga durada que s’han de desplaçar dels 

seus llocs d’origen per rebre tractament als diferents hospitals de referència. 

o Proporcionar atenció psicosocial integral a totes les famílies que s’acullin a la 

casa. 

o Oferir activitats ludico-educatives. 

o Posar a disposició de les famílies espais comunitaris on puguin desenvolupar 

amb tranquil·litat el seu dia a dia. 

7. La Casa dels Xuclis 
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A més, des de les diferents àrees d’actuació s’ofereix: 

 Psicopedagogia: ajuden als infants a gestionar els canvis que comporta la malaltia en 

la dinàmica familiar i en el seu dia a dia. Sobretot és important a gestionar aquest 

canvis en quant a la relació de l’infant amb els seus germans. 

 Suport Psicosocial: es basa en l’atenció emocional específica des del moment del 

diagnòstic i durant tot el procés de la malaltia, per ajudar a integrar l’impacte del 

diagnòstic de càncer en un dels fills. Doncs, aquesta atenció, va dirigida a qualsevol 

dels membres del nucli familiar.   

 Suport Social: tracta des de l’atenció directe, acullen a les famílies en el cas d’ingrés a 

l’hospital i informen dels recursos socials existents ajudant a tramitar les ajudes 

(econòmiques, sanitàries, laborals, etc). 

 Voluntariat: la casa, dóna suport als infants i adolescents que estan malalts i als seus 

germans, oferint-los acompanyament i activitats lúdicoeducatives a l’hospital, a casa i 

en la seva estada a la Casa dels Xuklis. 

 Escola de formació reglada de voluntariat: preparen al voluntariat amb formació 

específica, amb cursos i tallers especialitzats al llarg de l’any. 

 Oci i lleure dins i fora del context hospitalari: l’infant ha de continuar aprenent i 

divertint-se, per això organitzen tallers, activitats lúdicoeducatives, sortides amb 

famílies, colònies, etc. 

 Informació i Sensibilització: treballen en l’elaboració d’informació destinada a 

normalitzar la percepció que té la societat sobre el càncer infantil, desterrant 

perjudicis i tabús que envolten la malaltia. 

 Ioga i Reflexoteràpia i Massatges: la pràctica de ioga és una activitat a l’abast de 

tothom durant una o dues vegades per setmana, amb efectes beneficiosos, tal com la 

reflexoteràpia i els massatges.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    El càncer infantil: adaptació i superació 
 
 
Cal destacar que també proporciona diversos tallers, com per exemple: el de música, el 

d’escriptura, el de conta contes, el de polseres, etc. A més, la casa vol que la vida dels familiars 

i de l’infant sigui la més normal possible. És per això que les celebracions dels aniversaris dels 

nens que s’allotgen a la casa, també es duen a terme, i, amb l’equip tècnic de la casa, celebren 

de manera conjunta festes com la del Caga Tió, la cavalcada de Reis, el Carnestoltes, Sant Jordi 

i la Castanyada. 

Finalment, aquí us deixo una petita estadística que tracta sobre les famílies acollides a la casa: 

 

 

 

 

 




