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En primer lloc m’agradaria agrair a la meva tutora del Treball de Recerca, per tota l’ajuda 

que m’ha anat donant durant tot aquest temps i per haver estat orientant-me sempre 

que ho he necessitat. Ha sigut una persona essencial per poder fer aquest treball.  

 

A continuació, vull donar les gràcies a tota la meva família, que m’ha estat donant el seu 

suport constant, la seva ajuda ha estat clau per poder haver realitzat aquest treball.  

A més, vull fer una menció especial a la meva mare, sense ella res d’això hagués tingut 

sentit, ella ha estat el meu motor per poder dur a terme aquest Treball de Recerca. 

 

Per últim, vull agrair a totes les persones que han participat en les proves pràctiques, 

ells i elles han estat un pilar fonamental d’aquest projecte. 
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1-INTRODUCCIÓ 
 

El meu Treball de Recerca es titula “Un càncer et canvia la vida”, i amb ell vull demostrar 

que un càncer sí que et canvia la vida, i aprofitant aquest treball miraré de quina manera 

ho fa. 

A més  vull que tota la gent que pugui llegir el meu Treball de Recerca vegi la realitat 

d’aquesta malaltia, i així sàpiga com afecta  les persones i com les canvia, en definitiva 

que la gent pugui entendre com aquesta malaltia et canvia la vida, perquè al cap i a la fi 

no només afecta a la persona que pateix càncer sinó a tot el seu nucli proper el qual 

també està en un contacte diari amb la malaltia. 

 

Sincera i personalment després de fer aquest treball crec que heu pogut deduir que el 

càncer a mi m’ha canviat la vida, de principi a fi i molt més del que la gent es pensa. És 

per això pel que he volgut fer el meu Treball de Recerca sobre aquest tema, perquè crec 

que ja va sent hora que la gent conegui una nova realitat, que ni tot és tan dolent ni tan 

bonic.  

 

El càncer em va canviar quan jo tenia vuit anys, just quan a la meva mare li van 

diagnosticar càncer, des de llavors m’ha acompanyat durant tota la meva vida o millor 

dit des de llavors m’ha canviat la vida.  

Actualment tinc disset anys, fa nou anys que el càncer ha transformat la meva vida i la 

de la meva família. 

I malauradament, en conseqüència d’aquesta malaltia, aquest any el càncer s’ha endut 

a la meva mare i això ha fet que el càncer encara em modifiques més la vida, i he entès, 

que encara que el càncer ja no hi és, tot i això, ara, em segueix canviant el meu dia a dia, 

perquè un càncer per molt o poc temps que hi sigui fa que la teva vida canviï 

completament i per sempre. 

 

Per acabar, vull afegir que a banda del que he parlat al començament que és i serà el 

tema d’aquest treball, a part d’això us demano que a mesura que aneu llegint us fixeu 

en la part humana del càncer, que justament és la part que més oblida la gent, perquè 

si ens fixem sempre que sentim a parlar d’aquesta malaltia el primer que ens comencen 
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a dir són paraules científiques, que són necessàries, però no les úniques, és per això que 

aquest treball no sol serveix per mirar que aquesta malaltia canvia vides sinó que a més 

serveix per fer veure a tothom la humanitat que crea el càncer, i així recordar que al final 

són els humans qui el pateixen i no la ciència. 
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2-EL CÀNCER 
 

2.1- Què és el càncer? 
 
Per començar a parlar sobre com el càncer canvia la vida a les persones és necessari 

saber que és el càncer. 

El càncer és el nom que se li dóna a tot el conjunt de malalties relacionades, que es  

caracteritzen pel desenvolupament de cèl·lules anormals, les quals es divideixen sense 

aturar-se i es desplacen als diferents teixits del voltant i a qualsevol altra part del cos. 

Normalment totes les cèl·lules humanes es divideixen per formar noves cèl·lules  i al cap 

d’un temps determinat moren, però amb les cèl·lules canceroses aquestes no tenen la 

capacitat de morir i l’únic que fan és multiplicar-se innecessàriament. I després  que les 

cèl·lules es multipliquin sense parar és quan es formen els coneguts tumors. 

 

Tot i això no tots els càncers formen masses o tumors sòlids, ja que hi ha càncers que es 

formen a la sang. No obstant, hi ha dos tipus de tumors, els benignes i els malignes. 

Els tumors benignes són aquells que no envaeixen altres òrgans ni tampoc s’estenen per 

teixits propers. En canvi els tumors malignes són els més perillosos perquè aquests, sí 

que s’estenen per zones i teixits propers, a més també poden moure’s per totes les parts 

del cos envaint així altres òrgans. 
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3- AFECTACIONS PSICOLÒGIQUES QUE TÉ LA MALALTIA: 
 

3.1- Les respostes individuals i personals després de ser diagnosticat 
de càncer: 
 
Les respostes individuals i personals després de ser diagnosticat de càncer són comunes 

a qualsevol altre tipus de malaltia greu.  

A continuació veureu les diferents respostes que generalment tenen les persones 

després de ser diagnosticat d’aquesta malaltia, normalment aquestes respostes 

s’assemblen a les d’un dol, ja que quan aquesta malaltia entra a la teva vida, per 

desgràcia, sempre perds alguna cosa, ja sigui temps, vida, alguna part del cos... És per 

això que les cinc etapes que us mostraré a continuació també són utilitzades per mostrar 

les diferents fases que es viu en un dol. 

 

Per mostrar les diferents respostes individuals que tenen les persones després de sentir 

que tenen aquesta afecció utilitzaré i em centraré en el mètode de la doctora              

Kübler-Ross, ja que és un dels models més avalats per tota la gent que ha patit aquesta 

malaltia. 

 

1a etapa- NEGACIÓ: 

La 1a etapa és una de les més dures, ja que en aquesta és quan apareix el càncer a la 

teva vida o millor dit quan et diagnostiquen càncer.  En aquesta etapa es viu una negació 

rotunda en la qual per molt que els hi hagin dit que pateixen aquesta afecció s’hi neguen  

i rebutgen a l’instant la idea de patir aquesta malaltia. Una de les causes que fa que 

aquesta negació sigui tan forta és el desconeixement i la por de no saber que vindrà. A 

més a més de la manera que s’hi neguen en el fons aquesta negació la creen per intentar 

guanyar temps per poder pensar e inclús per demostrar que no és veritat. 

 

Tot i que aquesta fase és la que generalment totes les persones, tant pacients com 

familiars pateixen a primera instància, no tots la pateixen de la mateixa manera ni de la 

mateixa intensitat. A més, cal afegir que a cada persona cada una de les etapes li dura 

un cert temps determinat i segons la persona una etapa li durarà més o menys temps, i 
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també podria ocórrer que algú passés molt temps en una fase i en traspassar a l’altra no 

hi passés gaire temps i continués passant d’etapes més seguidament. 

 

2a etapa- IRA: 

Just quan s’acaba l’etapa de la negació arriba de cop l’etapa de l’ira o frustració, una 

etapa on un ja és conscient que pateix la malaltia però és queixa per haver-la de tenir, 

una queixa acompanyada d’ira i frustració.  

En aquesta fase la majoria de la gent acostuma a estar enfadada per la mateixa 

impotència de no poder fer res, és un període difícil en el que tant el/la pacient com els 

familiars estan més irritables i contínuament qüestionant-se el perquè els hi ha hagut 

de tocar a ells.  

A més en aquesta etapa és quan al pacient se li diu com anirà el seu tractament i inclús 

hauran de prendre decisions que seran decisives per a la seva vida, i tot aquest procés 

encara els hi fa estar més irritables, però, cal dir, que encara que tinguin sentiments 

negatius de ràbia i d’ira, en realitat ells o elles no són qui parlen sinó que és la malaltia, 

perquè la mateixa malaltia és capaç de convertir tots els sentiments en emocions 

negatives i pensaments més negatius. És per això que no se’ls hi ha de tenir en compte 

cada paraula que diuen perquè segurament no se senten així, però clar això és com el 

que he mencionat anteriorment, depèn molt de la persona i la situació perquè ni cap 

persona és igual ni cap càncer tampoc. 

 

És una fase difícil en la qual s’ha d’estar molt pendent dels familiars i sobretot del/la 

pacient, ja que per molt que s’hi estigui al costat d’aquestes persones no és suficient 

perquè probablement se seguiran sentit soles i tristes. En aquesta etapa és on més s’ha 

de mostrar el vincle de la família i els amics, perquè és just en aquest procés quan s’han 

de fer proves, quan es comença tractament i la por entra de cop convertint-se en ràbia 

i si tant el pacient com la família senten que estan sols encara ho passaran pitjor. 

 

A més és molt important no començar a pensar en la mort tan aviat, perquè és just aquí 

sobretot la família quan comencen a anticipar-se i a preocupar-se de poder perdre a la 

persona malalta i a sentir-se culpables, quan en realitat no s’ha de fer res de tot això, ja 

que en aquest punt la malaltia just acaba de començar i per molt que no us hagin donat 
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totes les bones notícies que esperàveu encara no és moment de pensar en un dol perquè 

tal com he dit el camí és llarg i queda molt per recórrer. 

 

Tot i això generalment aquesta etapa sol anar de pressa, és molt intensa i difícil però sol 

passar ràpid i després d’això tant els familiars com el/la pacient es tornen més units i 

estan més simpàtics i amables.  

 

3a etapa- NEGOCIACIÓ: 

En aquesta 3a etapa les persones tant pacients com familiars es troben en un ambient 

de pau i tranquil·litat. 

 És una fase curta en la qual es mira la malaltia des de fora i es veu el que hi ha i el que 

queda per recórrer.  

Aquesta etapa la viuen familiars i pacients, però cal dir que en realitat  qui realment la 

viu i la pateix  en primera persona són els pacients perquè en aquesta fase és quan ells 

negocien amb aquesta malaltia i deixen clar que han d’aprendre a viure amb ella, per  

així poder viure amb la malaltia d’una manera més feliç i estable, per estar millor en el 

seu dia a dia. A més a més, també s’adonen que cap persona té la culpa sinó que és una 

malaltia com qualsevol altra que li pot passar a tothom en qualsevol moment.  

 

4a etapa- LA DEPRESIÓ: 

La 4a fase és la depressió, una etapa molt dura i inesperada. Cal dir que aquesta etapa 

no arriba tan bon punt s’acaba la fase de la negociació, generalment aquesta fase arriba 

més tard passat uns mesos on el tractament ja està bastant o molt avançat.  

Tot i això cal recalcar que encara que els pacients i familiars visquin aquesta etapa no 

vol dir que el diagnòstic hagi sigut dolent o que el pronòstic també ho hagi de ser. 

 

En aquesta fase es generen sentiments de desesperança, d’aïllament social, falta 

d’energia i de mota tristesa. Això és degut al fet que en aquesta etapa tant pacients com 

familiars en el fons a part de sentir-se tristos també tenen un sentiment que els hi 

predomina que és la por, ja que això els hi fa pensar en el futur i si el futur no el veuen 

gaire clar, encara els hi crea més sentiment de tristesa.  
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A més a més aquesta etapa al cap i a la fi és la més normal de totes perquè a qualsevol 

persona li podria passar, amb aquesta malaltia o amb qualsevol altra, ja que si cada dia 

has de fer-te proves, tractaments, sentir-te malament... Al final és impossible estar bé, i 

tal com diu la doctora Kübler-Ross: “ No sempre es pot fer al mal temps bona cara”. 

 

Tot i això cal dir que en aquesta etapa, dins de la depressió hi ha dos tipus de conductes, 

la preparatòria i la reactiva: 

La conducta preparatòria possiblement és la més dura, ja que és el punt en el qual tant 

els pacients com familiars es preparen per dir un adéu, per entendre que ja és el final i 

per saber que l’únic que els hi queda és acompanyar a la persona malalta i fer-los 

entendre que sempre estaran allà. I encara que no ho sembli en aquesta conducta es 

respira molta pau i tranquil·litat. 

La segona conducta que també és viu, és la conducta reactiva, en aquest procés es viu 

la pèrdua, però no la pèrdua d’un ser estimat, sinó una pèrdua interna i social, com ara 

el saber que no podràs fer tot el que feies anteriorment, haver perdut algun membre 

del cos...  

 

5a etapa- L’ACCEPTACIÓ: 

Per últim, després d’haver vist les altres etapes, l’última que arriba és la fase  

d’acceptació. 

En aquesta etapa és quan els familiars i els pacients després de veure que porten patint 

aquesta malaltia des de fa molt temps accepten al cent per cent que pateixen aquesta 

afecció i comprenen que han de viure amb ella. A partir d’aquí és quan comencen a obrir 

la ment i a readaptar-se a la seva vida anterior i inclús a començar a fer coses que abans 

no feien. 

 

Cal dir que després d’haver passat totes les etapes tant pacients com familiars estan 

d’acord que des de la primera etapa on just se’ls hi acaba de diagnosticar càncer fins a 

l’última fase on ja ho accepten, tots estan d’acord que es viu un abans i un després on 

al final generalment s’acaba vivint i veient millor.  
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Tot i això afegeixo que tal com vaig dir al començament, no totes les persones 

reaccionen de la mateixa manera a les diferents etapes ni totes s’hi estan el mateix 

temps, però sí que és cert que aquest és un dels models més avalats per la població i hi 

ha un elevat tant per cent que està d’acord en que aquest és el procés que viuen. 

 

3.2- Fases de la malaltia en la psicologia: 
 
Una malaltia com és el càncer té moltes etapes diferents dins d’aquesta, això fa que a 

cada etapa també es visqui un procés psicològic diferent.  

Tota aquesta psicologia aplicada al càncer es coneix com a psicooncologia, aquesta, és 

tipus de psicologia molt important la qual tracta les vivències individuals de cada 

persona durant les diferents fases que té la malaltia.  

A continuació us mostraré les diferents fases mèdiques que es viuen mentre pateixes 

aquesta malaltia oncològica i les respostes psicològiques que generalment adopta la 

gent durant aquest procés oncològic.  

 

Tot i això, el que veureu a continuació és una generalització, això no vol dir que tothom 

ho hagi de viure d’aquesta manera, ja que cada persona tindrà les seves vivències i les 

seves preocupacions, però si és cert que la majoria de la gent que ha estat en contacte 

amb aquesta malaltia ha afirmat que aquestes van ser les vivències  que van viure en 

cadascuna de les etapes.  

Seguidament veureu les diferents etapes, col·locades segons la mateixa evolució de la 

malaltia i amb les seves respostes psicològiques pertinents. 

 

3.2.1- DIAGNÒSTIC:  
En aquesta primera etapa de la malaltia és quan a una persona se li fa un diagnòstic per 

saber si pateix càncer o no. 

 Per dur a terme aquest tipus de diagnòstic, es realitzen unes proves mèdiques 

específiques per poder determinar si la persona malalta pateix aquesta malaltia. En cas 

de patir aquesta malaltia i per tant donar positiu en càncer, a la persona afectada se li 

dirà quin tipus de càncer és. 
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 A més a més tot aquest diagnòstic servirà per veure una mica més enllà, ja que els 

metges ja podran veure el grau de la malaltia i les zones afectades, i inclús ja es podrà 

començar a parlar sobre els possibles tractaments. 

En tot aquest procés hi ha un fort impacte psicològic, ja que es viu una tensió constant 

on la por entra de cop al cos i a la ment de la persona malalta i els seus familiars. 

 

 És una notícia dura de sentir i dura de creure, en la qual totes les persones que viuen 

això experimenten diferents reaccions. Les reaccions més comunes després de ser 

diagnosticat de càncer són: La negació, la ira, la negociació, la depressió i l’acceptació. 

Generalment aquestes són les respostes psicològiques que viuen totes les persones en 

sentir que tenen càncer o que algú del seu nucli proper en té.  

És per això que en aquesta primera etapa és clau demanar l’ajuda d’un psicòleg o 

psicooncòleg, ja que aquests ajudaran a canalitzar aquests sentiments després de rebre 

la notícia. 

 

3.2.2- TRACTAMENT: 
En aquesta segona fase és quan el camí comença a pujar, ja que és aquí on ja es comença 

a atacar la malaltia per poder fer-la desaparèixer o reduir-la. 

 

Dins de l’oncologia no existeix un únic tractament sinó que existeixen molts i de molts 

tipus, cadascun d’ells destinat a fer una funció determinada.  

És per això que cada  metge assignarà a cada pacient el tractament que cregui que li 

pugui anar millor.  

Els diferents tractaments que podem trobar i els que són més utilitzats són: La 

radioteràpia, la quimioteràpia i la cirurgia. 

Tot i això encara que aquests siguin els tractaments que se solen utilitzar més, no 

sempre s’utilitzen, perquè també pot passar que s’utilitzin tractaments més innovadors 

com ara un tractament experimental.  Aquests tractaments són un tipus de tractaments 

que encara s’estan provant però que tenen bons resultats. 

 

A banda d’això, s’ha de dir, que tots aquests tractaments afecten molt als pacients i als 

familiars perquè no s’ha d’oblidar que són tractaments dolorosos, llargs i agressius, els 
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quals fan que afecti la vida diària del pacient, ja que tots aquests tractaments tenen un 

llistat molt gran d’efectes secundaris i directament o indirectament fan que la vida 

quotidiana del pacient i del seu nucli familiar és vegi afectat. 

 

És per tots aquests processos tan llargs i durs que fan que psicològicament la vida de les 

persones que estan en un contacte diari amb aquesta malaltia és vegi afectada, ja que 

totes aquestes persones presenten unes reaccions molt angoixants i tristes, al sentir-se 

molt preocupats pel que els hi pot passar, o inclús el no saber amb certesa si aquest 

tractament els hi funcionarà. 

 

Durant aquesta etapa del tractament tota la família junt amb el pacient viuen un 

patiment constant on a tots i a totes se’ls hi oferiran diverses teràpies per poder relaxar 

i crear un ambient de tranquil·litat per així poder reduir tot el patiment que porten a 

sobre.  

Encara que aquesta fase sigui angoixant i llarga s’ha de dir que no sempre es viuran les 

mateixes emocions, perquè a mesura que el tractament avanci tant els pacients com els 

familiars adoptaran una actitud més positiva i esperançadora. 

 

3.2.3- ETAPA SENSE LA MALALTIA: 
Possiblement aquesta etapa sigui una de les millors que té el càncer si no la millor. 

Encara que s’ha de dir que no tot és tan bonic com sembla.  

 

Per començar ja es pot dir que el càncer ha desaparegut, han superat al temut càncer. 

Això és una notícia que a primeres omple de felicitat, ja que després de tants 

tractaments, arriba la millor notícia que els hi podien donar fins al moment.  Tot i això 

encara que aquesta felicitat es mantingui per haver superat aquesta malaltia, a mesura 

que avancen els dies tant la família com el pacient s’adonen que la felicitat que 

compartien feia uns dies ja no és la mateixa, perquè passat uns dies després  en que les 

persones que han patit càncer se’ls hi digui que ja no en tenen, és quan entren a una 

fase de por i preocupació, ja que encara que la malaltia és molt probable que no torni a 

aparèixer, tot i això la preocupació i la por ocupen el sentiment de felicitat, ja que tenen 

por que els hi torni a aparèixer. 
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 La principal causa d’aquesta angoixa és haver de tornar a l’hospital a fer-se proves 

mèdiques contínuament o inclús el fet d’haver de començar nous tractaments com ara 

una fisioteràpia, és per això que tot aquest conjunt de situacions els hi crea tant als 

pacients com als familiars molta angoixa. 

 

A més a més cal dir que generalment aquesta etapa és curta i quan els pacients ja 

comencen a presentar aquesta angoixa els especialistes intenten tractar des del primer 

moment aquest sentiment de por de poder tornar a patir la malaltia, per així a poc a poc 

deixar de sentir aquest sentiment. 

 

3.2.4- ADAPTACIÓ: 
Després d’haver patit la malaltia i ja està definitivament lliure del càncer, la persona 

malalta i el seu entorn proper ja tornen a la seva vida quotidiana, on mitjançant ajuda 

de metges i psicòlegs tornaran a aquesta normalitat de la millor manera per així no patir 

els possibles efectes que hagi pogut ocasionar la malaltia, com ara podria ser un 

aïllament social. 

 

Encara que això podria passar-los-hi a algunes persones després de conviure amb 

aquesta afecció s’ha de dir que generalment totes les persones després de sortir del 

càncer psicològicament surten més fortes i amb més ganes de viure com mai, amb molt 

d’aprenentatge al damunt i amb molta energia. 

 És per això que aquesta etapa del càncer es diu adaptació, perquè consisteix en el fet 

que les persones després d’haver estat en contacte amb aquesta malaltia es puguin 

tornar a adaptar a la seva vida anterior. 

 

3.2.5- RECAIGUDA: 
La recaiguda és una de les pitjors etapes que pots viure, ja que això és símbol de tornar 

a tenir càncer, després d’haver estat un temps sense aquesta malaltia o inclús estar 

curat d’aquesta afecció de sobte un dia torna a aparèixer a la vida del pacient, sent una 

de les pitjors notícies fins al moment. 
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Anímica i psicològicament aquesta etapa és molt dura, molt més dura que la fase de 

diagnòstic, ja que en aquesta és quan torna a sorgir el patiment del pacient i dels 

familiars, i inclús els hi torna a crear el sentiment d’angoixa i de por que tenien al 

començament. Tot i això aquesta etapa és molt més dura que això, perquè tant al 

pacient com als familiars aquesta situació els hi pot crear una depressió.  

 

A més que no s’ha d’oblidar que si el càncer ha tornat, s’ha de tornar a fer que 

desaparegui i això significa haver de sotmetre’s un altre cop a tractament, cosa que és i 

es fa molt dur. Molts pacients i familiars en aquest punt agafen un sentiment de derrota, 

però se’ls hi ha de fer entendre que ara es plantejarà un nou camí perquè tot vagi millor 

i perquè així el pacient pateixi menys i es pugui recuperar un altre cop.  

 

3.2.6- MALALTIA AVANÇADA-ETAPA FINAL: 
Segurament aquesta és l’etapa més dura que existeix de totes les possibles i inclús 

m’atreveixo a dir que molt pitjor que la fase del dol, és una etapa molt i molt dura on el 

tractament deixa de funcionar deixa de fer l’efecte que feia i és quan el pacient i els 

familiars s’adonen que ja no s’hi pot fer res, que ara en lloc de curar s’ha de cuidar. 

 

El tractament que es comença a aplicar a partir d’aquí és el tractament pal·liatiu, que tal 

com diu la paraula serveix per pal·liar el dolor perquè així el pacient no pateixi cap mena 

de malestar. 

 

Sincerament penso que aquesta etapa és molt difícil d’explicar per què fins que no ho 

vius no t’adones del que és. Però bé, tornant a la psicologia, psicològicament el temps 

en que un viu aquesta etapa segurament és un dels moments més complicats de tots 

perquè s’adonen que la persona que més estimen s’està anant i no hi poden fer res, és 

aquí on s’anticipen a un dol per així quan passi no els hi sigui tan difícil d’assimilar.  

 

Tot i això pel pacient també és molt dur perquè s’adona que no li queda gaire temps i té 

por de deixar la seva vida aquí o millor dit de deixar certes persones aquí soles sense ell 

o ella.  
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Això, no sol és una fase o una etapa dura, si no que és una experiència molt dolorosa 

pels qui la pateixen, la qual els omple d’angoixa, ràbia, frustració i negació. 

Personalment, crec que aquesta és l’experiència més dura que he viscut mai i mentre 

escric això no puc evitar emocionar-me al recordar aquest etapa de la meva vida perquè 

tal com he dit abans fins que no ho vius no t’ adones de la gravetat de l’assumpte.  

 

Perquè jo en aquest procés veia dia a dia com la malaltia s’estava emportant a la persona 

que més m’estimo i jo no podia fer res. En aquesta situació el millor consell que puc 

donar és que s’ha de ser fort i s’ha de fer-li entendre a la persona que està malalta que 

tot anirà bé, que no s’ha de preocupar de res i que recordi que sempre estareu al seu 

costat.  

Aquest és un dels millors records que em vaig portar dins d’aquesta dura etapa, haver 

pogut estar  fins al final sense soltar-li la mà ni tan sols un segon. 

 

3.2.7- EL DOL:  
Aquesta fase o millor dit aquest moment és el que cap persona vol viure i molt menys 

després d’haver estat molt temps lluitant, és un moment dur però més que dur és un 

moment molt trist. 

 

Per tots els familiars el fet que la persona que més s’estimin s’hagi anat, és molt dur 

però més dur és assimilar-ho i creure’t-ho. És aquí on tots els familiars coincideixen que 

a banda de molts sentiments tristos el que predomina és el de derrota, el de com 

després d’haver lluitat tant no ho ha aconseguit? O una altra frase que també es sent 

molt: “Ella/Ell no s’ho mereixia”. Aquesta, és una etapa molt sensible on el que 

s’intentarà és que tota la família, ara més que mai es mantingui unida i forta. 

Tot i això si la família ho necessités, generalment l’hospital ofereix uns especialistes en 

dol per acompanyar la família i que a poc a poc vagi patint menys.  

 

Tal com heu anat pogut veient durant totes les etapes que és viu en el càncer, les 

emocions juguen un paper clau i molt important en el dia a dia dels familiars i del 

pacient, les quals poden influir i molt durant tot el procés de la malaltia. 
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 I fent referència, a l’última etapa (el dol) puc dir que sí que és molt dur perdre a una 

persona que estimes però encara és més dur veure-la patir, és per això que el que em 

consola cada dia encara que la necessiti a cada instant és que ella ara ja no pateix, i el 

que em reconforta és pensar que ara està bé, i ella sap i jo sé que mai ens oblidarem 

l’una de l’altra perquè al cap i a la fi per molt mal que faci l’adéu d’algú, el record bonic 

d’aquella persona va per sobre de tot i ella sempre: Ha estat, està i serà al meu cor”. 

 

Després d’haver vist aquest apartat tres espero que hàgiu pogut entendre una mica més 

com la psicologia influeix en les persones i familiars que pateixen càncer. 
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4- ELS CANVIS QUE POT COMPORTAR EL CÀNCER: 
 

4.1- Els canvis en la vida de les persones amb càncer: 
 
El càncer és una malaltia que malauradament la pateixen moltes persones. A escala 

mundial, pateixen càncer milions de persones, concretament l’any 2012 es van detectar 

més de catorze milions de casos nous, i malauradament vuit milions de persones han 

perdut la vida lluitant contra aquesta malaltia. 

 

Actualment a Espanya i segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SOEM), 

calculen que des del 2019 es diagnostiquen dos-cents setanta-set mil dos-cents trenta 

nous casos a l’any. Aquestes són unes xifres esgarrifoses que estan creant preocupació 

entre la gent. A més segons l’Institut  Nacional del Càncer (NIH), preveuen que des del 

dia d’avui fins al 2030 augmentin fins a vint-i-tres milions sis-cents mil casos. 

 

És per totes aquestes dades que heu pogut veure que el càncer afecta moltes persones, 

és a dir canvia la vida de moltes persones.  

 

Totes les persones que han patit o estan patint càncer afirmen que el càncer més directa 

o indirectament els hi està o els hi ha canviat la vida, però no sol d’una única forma sinó 

que al llarg d’aquesta malaltia han anat vivint diferents canvis. Abans d’explicar els 

diferents canvis que viuen, vull aclarir que aquestes variacions, són canvis psicològics, 

és a dir, veureu com el càncer canvia interna i personalment a les persones que pateixen 

aquesta afecció. 

 

A continuació veureu els diferents canvis que experiment els pacients que han estat amb 

contacte amb el càncer: 

 

1- CANVIS EN TU MATEIX: 

Quan les persones estan vivint un càncer, aquesta probablement és la primera etapa 

que viuen, ja que és quan comencen a entendre i  veuen que han de començar a buscar 

noves formes per enfrontar-se a la vida.  
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En aquest procés és quan ja veuen que en si mateixos estan canviant, i és quan 

presenten una actitud més forta, enèrgica i amb més  ganes que mai de guanyar la 

batalla contra el càncer. 

A més en aquesta fase en tenir un comportament més positiu intenten que tant ells com 

el seu nucli proper es prengui i tracti la malaltia de la millor manera. 

 

Tot i això a poc a poc aniran descobrint més coses per saber conèixer-se millor elles i ells 

mateixos. 

 

2-DIFERÈNCIES EN LES SEVES RELACIONS: 

A mesura que aquesta malaltia va avançant tots els pacients van sentint més canvis en 

la seva vida, com ara les relacions i els vincles amb la resta de persones. 

 

Tots els vincles propers que tenia abans la persona malalta, probablement ara notarà 

que cada cop s’apropen més i es tornen més forts. O inclús també podria passar que 

amb persones amb les quals es tenia una bona relació i penséssiu que estarien allà, no 

ho estan i us fan veure que potser aquella relació no valia tant la pena com creieu. 

 

Encara que aquest últim cas no sol passar gaire, la majoria de les persones a part de 

crear un vincle molt més proper amb les persones que estimen, també podria passar 

que es creessin nous cercles i vincles socials amb altra gent que pateix la mateixa 

malaltia. 

Això és degut, al fet que troben a un grup de persones que s’entenen perfectament 

entre ells i elles a l’estar vivint el mateix  i això  els hi resulta més fàcil a l’hora d’obrir-se 

a un nou cercle. 

 

3- COMENÇAR A VEURE LA VIDA D’UNA MANERA DIFERENT: 

En tot el procés que té la malaltia, a mesura que aquesta avança els pacients mostren 

una actitud d’aprenentatge i no sòl això sinó que a més presenten una nova visió de la 

seva vida, és aquí on comencen a veure-la molt diferent de com la veien abans i a més 

la comencen a tractar també d’una manera molt diferent. 
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La majoria dels pacients tan bon punt comencen a sentir que estan veient ja la vida d’una 

manera diferent, el que primer senten i veuen és que comencen a apreciar tot el que 

tenen, totes aquelles petites coses que abans no li donaven importància però que ara 

veuen que la tenen, i inclús a part de veure la seva vida diferent, la comencen a viure 

diferent, ja que ara se centren en el present i viuen el dia a dia perquè saben que cada 

dia és un regal, i un regal d’aquest tipus no és per malgastar-lo pensant en el futur i en 

el que podria passar. 

 

4- MANTENIR UNA BONA VIDA I AMB SALUT 

Aquest generalment és l’últim canvi que experimenten els pacients, un canvi que 

bàsicament consisteix a intentar passat el càncer o amb el càncer mateix mantenir una 

bona qualitat de vida, i esforçar-se per cuidar-se més, tant psicològicament com 

físicament.  

 

En aquests casos normalment tots els pacients obtindran l’ajuda d’especialistes perquè 

els hi sigui més fàcil el manteniment d’una bona vida, perquè així puguin viure-la de la 

mateixa manera o semblant a la que vivien abans. 

A més, a banda d’ajudar-los a tornar a la seva vida anterior, també els metges els hi 

seguiran fent un seguiment de la malaltia, sobretot a aquells pacients que encara la 

pateixin. I amb els pacients que ja no la pateixin també se’ls hi farà un seguiment, però 

probablement no tan seguidament, normalment es fan seguits  cada sis mesos més o 

menys, tot i això dependrà de la persona i del cas. 

 

Finalment espero que hàgiu vist com el càncer pot canviar la vida a un pacient i com 

dintre d’aquest canvi hi ha altres variacions, que si les ajuntem fan que aquestes 

modificacions siguin un canvi molt gran suposant una variació en la seva vida.  
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4.2- Els canvis en la vida de les persones que tenen alguna persona 
propera que pateix/ ha patit càncer: 
 
Després de veure tots els canvis que viuen les persones que pateixen càncer, 

concretament els pacients, he de dir que aquests no són els únics que pateixen aquesta 

afecció, ja que com heu pogut veure els familiars o cercles propers dels pacients també 

estan en gran contacte amb la malaltia. 

És per tot això que no sols els pacients viuen canvis en la seva vida sinó que tant els 

familiars com altres persones properes a la persona malalta també els viuen.  

 

Tot i això he de dir que el canvi que viuen els familiars i persones properes a la persona 

malalta són molt personals i cada canvi dependrà molt de cada persona, és per això que 

en aquest cas no hi ha un seguit de canvis concrets sinó que a base de les diferents 

experiències que he llegit, tots estan d’acord que aquests han sigut els canvis que han 

viscut. 

 

Així doncs,  en aquest apartat no veureu uns canvis dividits per apartats amb títol sinó 

que aquests estan dividits en ordre cronològic segons el que van sentint i canviant a 

mesura que el càncer avança. 

 

A continuació podreu veure els diferents processos i canvis que viuen les persones que 

tenen un estret contacte amb persones amb càncer: 

 

- El primer canvi que viuen tant els familiars com els cercles propers al malalt és 

un canvi personal, en el  qual totes les persones més properes al pacient han 

d’adaptar-se a la nova situació, suposant en si mateixos un canvi en la seva 

persona, ja que a partir d’aquest precís moment saben que la seva vida canviarà 

i que  d’ara en endavant hauran de tenir una altra percepció de la seva vida 

sabent que ara hauran d’estar al cent per cent per la persona malalta.  

 

Ara bé, també, es parla d’un canvi personal perquè per molt que els hi faci mal 

haver de conviure amb aquesta malaltia, hauran d’intentar deixar el malestar 
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interior a dins i mostrar tota la bona energia que tinguin cap a fora a la persona 

que s’estimen que està patint càncer.  

 

A banda d’això aquest primer canvi té un problema, i és que en ser un canvi t’han 

sobtat s’han d’adaptar més de pressa per a després no passar-ho malament en 

possibles complicacions i poder consolar a la persona malalta i no crear-li una 

preocupació més al veure us malament. 

 

Aquest serà el primer contacte que visquin els familiars i persones properes al 

malalt, tot i això és normal que al començament visquin sentiments i emocions 

tristes i de frustració, és per això que aquest primer canvi personal el fa tan 

dolorós, perquè és molt difícil fer o intentar que les coses vagin bé quan per dins 

s’està malament. 

 

- El segon canvi que solen viure totes les persones properes amb càncer és un 

canvi en el seu comportament amb la resta de la gent, és a dir amb les seves 

relacions més properes. 

 

Això és degut al fet que a mesura que els familiars i persones properes veuen 

que la malaltia avança també noten que les seves relacions canvien, però no són 

canvis a bé o dolent, és a dir no canvien les seves relacions sinó els seus rols en 

les relacions, és a dir ells i ells seguiran tenint les mateixes relacions amb la 

mateixa gent que tenien abans, però és molt probable que el seu paper en la 

relació canviï. 

 

El motiu de tot això i d’aquest canvi de rol, és el simple fet que tot el cercle 

proper al pacient sentirà la responsabilitat de fer-se càrrec d’ ell o ella, volent  

intentar ajudar-lo/la més, incloent el fet de voler passar encara més temps amb 

la persona malalta. I tot aquest cúmul d’accions seran les que facin que els 

papers canviïn en una relació, ja que és molt possible que abans d’això cadascú 

tingues el seu rol en la relació, i a causa d’aquesta malaltia la vida de la persona 

que acompanya al malalt i les seves relacions properes canviaran.  
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Suposant això que potser coses que no es feien abans es faran, o bé s’hauran 

d’organitzar de nou i/o d’una altra manera. 

 

En definitiva en aquest segon canvi es viuen tot tipus de canvis i de molt 

diferents, però cal dir que segons el tipus de relacions seran uns canvis o uns 

altres però cal dir  que el més comú en les relacions és que els rols canviïn durant 

el temps que la malaltia estigui present a la vida de la persona que s’estimen. 

 

- El tercer i últim canvi que viuen les persones que acompanyen a éssers estimats 

amb càncer, és un canvi de filosofia, tant si les coses acaben bé com si no acaben 

com s’esperaven. Però que vol dir un canvi de filosofia? 

 

Per un canvi de filosofia em refereixo a un canvi en la manera de veure la vida  

de cadascuna de les persones properes al malalt, és un canvi o moviment que 

afecta la seva filosofia de vida, on passen d’un estat a un altre i on el que és 

important és la seva estabilitat personal i emocional. 

 

En aquest canvi tots els familiars i amics propers al pacient veuran un canvi de 

cop en la seva forma de veure les coses d’ençà que el càncer va entrar a la seva 

vida i a la de la persona que estimen, on encara que les coses no hagin acabat 

bé, veuran un aprenentatge comú, amb una força insuperable, la força d’haver 

lluitat, i a més veuran que encara que el càncer els ha canviat, no els ha canviat 

cap a malament. 

 

I personalment puc dir que a mi aquest últim canvi em va ocórrer de sobte, i tot 

i que la meva història no tingués el final que volia, em va canviar cap a millor, ja 

que em va fer veure i aprendre com realment funciona la vida. 

 

Per acabar espero que després d’haver vist aquest últim apartat teòric hàgiu entès que 

encara que tots els canvis són diferents i que encara que els canvis de vida entre 

pacients, familiars i amics  també siguin diferents, en el fons, tots tenen en comú, que 

el càncer els ha fet aprendre. 
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5- APLICACIÓ PRÀCTICA: 
Fins ara, i amb relació a tot el que heu estat veient durant aquest treball, heu vist que el 

càncer és una malaltia que canvia vides, que marca un abans i un després en la vida de 

les persones de manera directa o indirecta. 

És per això, que en aquesta primera part pràctica d’aquest Treball de Recerca he 

realitzat diversos reportatges. 

 

Concretament en aquesta primera part pràctica del treball trobareu diferents 

reportatges en el qual han participat diverses persones d’edats dispars que ens han 

donat a conèixer la seva experiència sobre la malaltia. 

 

ENTREVISTA A...  

 
MARINA MUÑOZ – TARRAGONA, 23 anys 

 

 

La Marina Muñoz és una noia de 23 anys que ens explica la seva experiència amb el 

càncer: 

 

El testimoni ens atalla la seva vivència amb la seva tieta a la qual li van diagnosticar un 

càncer que malauradament no va poder superar. 

Amb tot això, ella ens transmet que tot i que la seva experiència no hagi acabat bé, afirma 

que hi ha molta gent que sí que arriba fins al final del camí, gràcies a tots els avenços 

nous que diàriament sorgeixen per poder curar aquesta malaltia, és per això que ella 

creu que per tots aquests avenços cal depositar la suficient confiança per ser positiu i 

poder algun dia veure la llum darrera d’aquesta etapa tan llarga i dura. 

 

La Marina afirma que juntament amb altres malalties, aquesta és una malaltia que canvia 

la vida i ens explica que aquesta malaltia no sol li va canviar la vida de la seva tieta sinó 

també la d’ella i la de tota la seva família. 
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Ella ens explica que després d’haver viscut una experiència tan traumàtica com és el 

càncer, ha après a valorar el seu dia a dia, no a visualitzar el demà o el demà passat, sinó 

a únicament veure l’avui, ja que la vida és avui. 

 

En definitiva ens parla de com el càncer li va canviar la manera de veure la vida, sobretot 

a l’hora de visualitzar el futur, ja que ens explica com ara la seva vida ja no la projecta 

mirant cap al futur com abans, ara la veu des d’una altra perspectiva, i tal com ens ha dit 

ella, la seva vida ha pres una altra força. 

 

Altrament, la Marina també ens fa veure com la seva experiència, ha estat una vivència 

dura, on ha hagut de viure el deteriorament físic i psicològic de la persona que 

s’estimava, i on ha hagut de veure com de mica en mica les capacitats de la seva tieta 

s’anaven minvant.    

Però tot i això, ella ens ha explicat que de tota aquesta experiència ha après a treure-li la 

part positiva per poder tirar endavant. 

 

 I per acabar, la Marina, tanca l’entrevista dient que al cap i la fi, encara que un càncer 

l’ha canviat, ha après a entendre i veure el que realment és l’essencial d’aquesta vida. 
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ENTREVISTA A... 

 
ROSA XANDRI – ALPICAT, 52 anys 

 

 

La Rosa Xandri és una dona de 52 anys que ens explica la seva experiència amb el càncer: 

 

El testimoni ens mostra la seva vivència amb la seva mare a la qual li van diagnosticar 

càncer fa deu anys. 

Ella ens explica que tan ella com tota la família propera a la seva mare ho va passar molt 

malament perquè malauradament no sol era un tumor sinó que eren varis i en uns 

estadis molt avançats, tot i això, ens diu, que la seva mare ho va poder superar al cap 

d’un temps i tots els tumors que tenia van desaparèixer. 

 

Amb tot això, ens afirma que el càncer sí que li va canviar la vida, no sol en un únic aspecte 

sinó en molts. 

La Rosa, ens transmet, que encara que el càncer li canvies la vida en molts aspectes, diu 

que dins d’aquests canvis es va emportar un gran aprenentatge, un aprenentatge de la 

vida, on no sempre s’ha de relacionar una malaltia perillosa amb la mort, perquè ella i la 

seva família, amb la seva mare, van aprendre que no sempre és així, no sempre per patir 

càncer un s’ha de morir sinó que també ho pot superar.  

 

A més, també ens explica que aquest canvi també li va suposar un canvi radical en ella, 

sobretot a l’hora d’expressar sentiments, perquè tal com ens diu, ella a partir de viure 

aquesta experiència tan traumàtica va començar a ser més oberta, amb ella mateixa i 

amb la gent propera a ella. 

 

Així doncs, la Rosa afirma que un càncer l’ha canviat, però tot i haver-la canviat, ens diu 

que aquest canvi ha estat cap a bé, perquè encara que la seva experiència fos molt dura 

i ho passes malament, va aprendre a pensar i viure la vida diferent. 
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ENTREVISTA A... 

 
ALEXANDRA YAREMA – ALPICAT, 17 ANYS 

 

 

L’Alexandra Yarema és una noia de 17 anys que ens explica la seva experiència amb el 

càncer: 

 

El testimoni ens atalla la seva vivència amb la seva àvia  a la qual li van diagnosticar un 

càncer que va poder superar fa un any. 

Amb tot això, ella ens explica que després d’haver viscut aquesta experiència considera 

que un càncer per molt o poc temps que hi estigui a la teva vida, la canvia radicalment. 

 

Ella ens diu que encara que el càncer ha modificat tota la seva vida, al començament no 

tot era bonic, ens parla d’una experiència molt dura on veritablement veia de primera 

mà com la seva àvia estava patint, tot i això a mesura que aquesta malaltia va anar 

avançant va veure com la seva àvia millorava i com a poc a poc la malaltia desapareixia. 

 

És per tot això que ens explica que tot i haver set un camí difícil, després d’haver viscut 

aquesta experiència amb aquesta malaltia, ens fa entendre que el que ha tret de tot això 

ha estat un aprenentatge molt gran, on ha après a valorar els petits moments, a valorar 

a la seva família i sobretot a poder gaudir de tots el temps que pot passar amb ells. 

 

Finalment, l’Alexandra ha acabat l’entrevista dient que encara que el càncer de la seva 

àvia ha sigut la pitjor experiència que ha viscut mai, ens ha dit que avui dia està orgullosa 

d’haver passat per això perquè aquest càncer ha aconseguit unir-les més i fer-les més 

fortes del que ja eren. A més a més, ella ens comenta que si algun dia el càncer tornés a 

entrar a la vida d’algun membre de la seva família, ho tornaria a superar i amb més força, 

perquè encara que el càncer l’hagi canviat, aquest canvi, l’ha convertit en una millor 

persona. 
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ENTREVISTA A... 

 
DAVID MUÑOZ – TARRAGONA, 20 anys 

 

 

El David Muñoz és un noi de 20 anys que ens explica la seva experiència amb el càncer: 

 

El testimoni ens mostra la seva vivència amb la seva tieta a la qual li van diagnosticar un 

càncer fa nou anys que malauradament no va poder superar. 

Ell ens explica que des que era petit ha estat molt conscient del dolor emocional que pot 

arribar a ocasionar el fet que un familiar o algú del teu propi entorn pateixi càncer. 

És per tot això que ens diu que després d’haver viscut aquesta malaltia de tan prop amb 

la seva tieta, afirma, que tant a ell com a la seva família per raons òbvies el càncer els hi 

ha canviat la vida. 

 

Seguidament, el David ens explica que la principal raó per la qual ell considera que 

aquesta malaltia li ha modificat la seva vida, ha estat el fet d’haver de veure diàriament 

el deteriorament físic i psicològic de la seva tieta.  

Amb tot això ens diu que una cosa dolenta del càncer és la llarga durada que té aquesta 

malaltia, per ell i la seva família ha estat un procés dur i lent, i és per això que ens 

transmet la importància de donar suport a la persona malalta, a més, també ens diu que 

encara que es vulgui ser positiu, és molt dolorós i trist veure a la persona que t’estimes 

marxar. 

 

Tot i això, ell diu que no sempre tot és trist, perquè en molts casos i segons el càncer que 

tinguis, aquest té cura, i encara que ell avui en dia quan ho recorda li venen al cap tots 

els moments difícils i durs, ell creu, que encara que el camí sigui complicat, l’últim que es 

perd és l’esperança, i el David encara no l’ha perdut, perquè ell espera algun dia que 

totes les persones que pateixen aquesta malaltia puguin obtenir una cura. 
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ENTREVISTA A... 

 
OLGA LYTVYNENKO – LLEIDA, 24 anys 

 

 

L’Olga Lytvynenko és una noia de 24 anys que ens explica la seva experiència amb el 

càncer: 

 

El testimoni ens atalla la seva vivència personal, ja que amb disset anys li van diagnosticar 

un Limfoma de Hodgkin. 

Amb tot això, ella ens transmet com tot el procés d’aquesta malaltia va ser dura i difícil, 

un moment i una etapa complicada, on amb tan sols disset anys va haver de lluitar per la 

seva vida, lluitar per seguir endavant. 

 

És per això, que ella sense cap mena de dubte ens afirma que el càncer li ha canviat la 

vida, a curt termini i a llarg termini.  

 

A curt termini la seva vida es va aturar en sec, d’un dia per l’altre va aturar-se, mentre 

que ella veia i patia com la vida de les persones del seu voltant no s’aturava sinó que 

continuava endavant. La seva vida diària es va veure greument afectada.  

A més a més, ens parla d’haver viscut un procés molt dolorós, on el càncer la va afectar 

negativament. La seva normalitat es va veure afectada, i durant nou mesos va haver de 

substituir els llibres per la quimioteràpia. 

 

D’altra banda, ens explica que a llarg termini sol pot treure coses positives, ja que el 

càncer li va ensenyar a valorar les coses importants de veritat, aquesta malaltia li va 

canviar la mentalitat i els pensaments, i avui dia ha après a valorar el que realment era 

important per ella, com per exemple, la família. 

 

L’Olga, tanca l’entrevista dient que el càncer li ha canviat la vida, en aspectes positius i 

negatius, però que ella no s’ha emportat res negatiu, sinó l’aprenentatge de la vida. 
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ENTREVISTA A... 

 
MARIA MUÑOZ – ALPICAT, 16 anys 

 

 

El Maria Muñoz és una noia de 16 anys que ens explica la seva experiència amb el càncer: 

 

El testimoni ens mostra la seva vivència amb la seva àvia a la qual li van diagnosticar 

càncer fa nou anys.  

Ella ens explica que encara que avui dia està bé i tot acabés bé, ens descriu una 

experiència bastant traumàtica per ella on juntament amb la resta de la seva família van 

haver de fer front a una malaltia que malauradament venia amb fortes complicacions. 

Tal hi com ens narra la Maria la seva àvia no només patia un tumor sinó que eren varis i 

això per ella i per tota la seva família va dificultar el camí, fent-lo més llarg i difícil. 

 

És per tot això, que ens afirma que el càncer li ha canviat la vida i no només a ella sinó  a 

la de la seva àvia i a la de tota la família. 

 

La Maria ens explica que el càncer no els hi ha modificat els costums que tenien abans 

sinó que els hi ha canviat la manera de veure-la i viure-la. 

 

Ella, ha après que després de viure una experiència així, t’adones que no et calen grans 

luxes per ser feliç i que no cal anar-se’n a l’altra punta del món per veure el que realment 

és important. Tot i això diu, que desgraciadament, la majoria de vegades, fins que no 

vivim un moment o una experiència dolenta, no ens donem conte de què tenim al davant.  

 

Finalment la Maria s’acomiada dient que tal com diu la seva àvia,“ Cada dia és un regal”, 

i hem de gaudir de cada dia al màxim, perquè avui estem aquí, però demà no sabrem on 

som. 
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ENTREVISTA A... 

 
NÚRIA RIBES – ALPICAT, 24 anys 

 

 

La Núria Ribes és una noia de 24 anys que ens explica la seva experiència amb el càncer: 

 

El testimoni ens atalla la seva vivència personal, ja que amb disset anys li van diagnosticar 

un Carcinoma papil·lar de tiroides. 

Amb tot això, ella ens transmet que des que va saber que patia aquest càncer, el camí es 

va començar a fer dur i llarg, on la vida d’estudiant es quedava una mica enrere i la vida 

hospitalària començava, on tot aquell temut transcurs de proves, anàlisis... van començar 

a ser el seu acompanyant durant els pròxims mesos. 

 

A més a més, la Núria ens diu que encara que mai s’hagués esperat patir aquesta malaltia, 

en certa manera se sent afortunada d’haver estat ella en lloc de cap altre membre de la 

família i poder-se’n haver sortit. 

 

És per tot això, que ens afirma, que a ella el càncer li va canviar la vida, i encara que era 

bastant jove, ja va començar a apreciar més els moments, els minuts i els instants de 

viure la vida. 

 

D’altra banda, la Núria també ens recalca la importància d’aprofitar el temps, dient que 

un no s’ha d’esperar que li passi alguna cosa dolenta per adonar-se’n de la importància 

de viure tots els moments amb les persones que estimes, i és per això, que ella avui dia 

intenta cada dia gaudir del temps, del temps que li dóna la vida per ser feliç. 

 

Així doncs, la Núria tanca l’entrevista dient que ara per ara està aprofitant la segona 

oportunitat que la vida li va donar, i l’intenta aprofitar i gaudir al màxim per tota aquella 

gent que malauradament no ha pogut. 

 

 



 
 

 33 

Després d’haver vist aquesta primera part pràctica del projecte, espero que hàgiu vist 

tot allò que s’amaga darrere del càncer.  

 

A continuació, en la segona part pràctica d’aquest treball veureu un reportatge que he 

realitzat a una psicòloga lleidatana, per mostrar les afectacions psicològiques que 

provoca aquesta malaltia al pacient i al seu nucli proper. 

 

ENTREVISTA A... 

 
PSICÒLOGA – ROSA JOVÉ 

 

 

La Rosa Jové és una psicòloga lleidatana llicenciada per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i actual Presidenta de la delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya, entre moltes altres funcions a escala estatal. 

 

Ella ens explica que per entendre com una malaltia d’aquest tipus ens afecta 

psicològicament, s’ha de dividir en dues parts: 

 

La primera part és entendre la malaltia, perquè tal com diu, aquesta no és una malaltia 

qualsevol, no és un refredat, sinó que és una malaltia important. 

És per això, que ens explica que el que senten les persones al començament d’aquesta 

malaltia és inseguretat, una inseguretat generada tant per pacients com per persones 

properes a la persona malalta, i ens diu que aquesta inseguretat és deguda a un canvi, ja 

que saps que segurament tot no serà com abans i això ja implica un canvi en la teva vida, 

un canvi que crea angoixa. A més a més ens comenta que aquesta inseguretat s’ha de 

saber controlar perquè si la inseguretat avança, pot acabar amb una forta ansietat. 

Endemés, la Rosa diu que els pacients i familiars a banda de poder sentir una inseguretat, 

també poden desenvolupar altres tipus de sentiments com ara tristesa, una tristesa que 

si no es controla, pot acabar amb depressió. 
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Seguidament, després que els pacients i familiars surtin del nucli de tristesa, poden 

sentir, per primera vegada el fet de sentir-se vulnerables, perquè tot allò que es 

pensaven que no els hi passaria mai, com en aquest cas el càncer, els hi passa. I aquesta 

vulnerabilitat també pot provocar un estrès posttraumàtic, i tal com ens explica ella, pot 

passar justament en aquest tipus de casos, l’haver viscut una experiència de gran perill o 

de mort. 

 

A partir d’aquí, un cop entesa la malaltia i un cop que ja sabem com pot afectar 

psicològicament la malaltia a l’hora de fer front al càncer, entra la segona part, que 

aquesta segona part és molt important ,perquè en aquest segon procés psicològic entren 

les expressions, com després de saber com ens pot afectar i ens afecta aquesta malaltia 

podem expressar-nos. 

 

Ella ens explica que generalment hi ha dos tipus d’expressions, una expressió més 

reprimida i una expressió més dilatada. A més, ens diu que aquestes expressions no sol 

estan presents en el transcurs de la malaltia sinó que malauradament no sempre la 

persona malalta és cura, i és aquí on aquests sentiments i expressions encara agafen més 

força i es magnifiquen més. 

 

Altrament, la Rosa també ens recalca la importància de les conductes a l’hora 

d’enfrontar-se a aquest tipus de situacions, perquè poden arribar a ser perilloses, i inclús 

directament es poden crear conductes de perill, com ara el l’haver superat una malaltia 

com aquesta i pensar que ja no els hi pot passar res, o inclús agafar una conducta 

addictiva amb fàrmacs per calmar l’ansietat... En definitiva s’han de vigilar les conductes 

perquè depèn de com s’agafin poden molt perilloses per la mateixa persona que les 

pateix. 

 

Finalment, la Rosa després d’haver-nos fet entendre com afecta el càncer a la persona 

malalta i al seu entorn, ens diu, que encara que el càncer sigui una malaltia difícil i dura, 

un per dins és més fort del que es pensa, i en moments durs la cosa que s’ha de fer sense 
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perdre l’esperança és lluitar fins al final, acabi bé o malament, per així, quan tot acabi,  

poder afirmar, que es va lluitar fins a més no poder. 

 

 

Finalment, després d’haver vist totes les entrevistes en els diferents apartats d’aquesta 

part pràctica d’aquest Treball de Recerca, com a final pràctic d’aquest projecte, he 

realitzat un recull visual de tots els reportatges recopilats. 

 

https://youtu.be/LUxIPWLEE-g 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/LUxIPWLEE-g
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6- CONCLUSIONS: 
 
Un cop finalitzada la recerca d’aquest Treball puc afirmar que un càncer SÍ que et canvia 

la vida, i no només en un únic aspecte sinó en molts. 

 

Després d’haver realitzat la part teòrica d’aquest projecte vaig entendre, com una 

malaltia d’aquesta escala és capaç de crear un ventall molt gran d’emocions,  unes 

emocions que en realitat no són teves, sinó de la malaltia, però encara que siguin 

produïdes per la malaltia, un mateix, és capaç de canviar aquestes emocions i fer-les 

seves. A més a més, gràcies a aquest treball he après com realment se senten els 

pacients i familiars després de saber que aquesta malaltia acaba d’entrar a la seva vida 

per canviar-la de principi a fi. I no només això, sinó que amb aquest treball he vist i 

espero que vosaltres també, l’evolució psicològica de la malaltia, com a mesura que la 

malaltia avançava anava canviant tant a les persones que la patien. 

 

Així doncs, puc afirmar que la primera part d’aquest treball em va ensenyar moltes coses 

i molts valors, però on crec que veritablement es veu la realitat d’aquesta malaltia, és 

en la part pràctica, ja que he pogut veure de primera mà com un càncer ha canviat la 

vida a la resta de la gent i com al final totes aquelles persones, de les poques coses que 

s’emporten del càncer són, aspectes positius, perquè tal com m’han fet saber mentre 

els hi feia els reportatges és, que per molt que aquesta malaltia sigui tan dura física i 

psicològicament, al final, t’ensenya a viure, i aquest aprenentatge sobre la vida, cap 

persona te’l pot donar, i és increïble com una malaltia tan greu t’ensenyi en tan poc 

temps, com realment funciona la vida. 

 

Finalment, i des d’un punt personal, aquest treball no sol m’ha servit per aprendre, sinó 

per demostrar una cosa que en el fons ja sabia, perquè jo ja sabia que un càncer et 

canviava la vida, però tot i això em sento afortunada d’haver pogut veure de quina 

manera aquesta malaltia era capaç de canviar-la. 

A mi, com a moltes altres persones, el càncer em va canviar, però em va ensenyar, que 

l’important d’aquesta vida era ser feliç, i encara que ens faci el camí difícil, ens 

converteix, en les millors persones que podríem haver estat mai. 



 
 

 37 

 7-WEBGRAFIA: 

- ¿Qué es el cáncer? (2015). Instituto Nacional del Cáncer. [Consultat: 8 juliol 

2020]. Disponible a Internet: 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es 

- Puente, D. J., & de Velasco, D. G. (2019). ¿Qué es el cáncer y cómo se 

desarrolla? - SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica © 2019. SEOM.  

[Consultat: 8 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer-y-como-se-

desarrolla 

- García Blázquez, Y. (2020). Fases psicológicas de la enfermedad de cáncer •. 

Rutinas durante el cáncer. 

[Consultat: 11 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

 https://rutinasduranteelcancer.com/fases-psicologicas-de-la-enfermedad-de-

cancer/ 

- Las 5 fases (o etapas) del duelo: la teoría de Kübler-Ross. (2020). Centro 

psicología Integral MC. 

[Consultat: 11 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://www.centrodepsicologiaintegral.com/las-5-fases-o-etapas-del-duelo-la-

teoria-de-kubler-ross/ 

- Salvador Vilallonga, J. (2020). Informació sobre el càncer. Psicologia en Càncer.  

[Consultat: 16 juliol 2020]. Disponible a Internet:  

https://psicologiaencancer.com/informacio-sobre-el-cancer/ 

- Heredia, L. (2019). Aportes de la psicooncología en las distintas fases de la 

enfermedad oncológica. Psicólogos Córdoba. [Consultat: 17 juliol 2020]. 

Disponible a Internet: https://psicologoscordoba.org/psicooncologia-y-fases-

del-cancer/ 

- Hacer frente - La adaptación al cáncer. (s. f.). Instituto Nacional del Cáncer. 

[Consultat: 17 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/sobrellevar/adaptacion-al-cancer 

 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es
https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer-y-como-se-desarrolla
https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer-y-como-se-desarrolla
https://rutinasduranteelcancer.com/fases-psicologicas-de-la-enfermedad-de-cancer/
https://rutinasduranteelcancer.com/fases-psicologicas-de-la-enfermedad-de-cancer/
https://www.centrodepsicologiaintegral.com/las-5-fases-o-etapas-del-duelo-la-teoria-de-kubler-ross/
https://www.centrodepsicologiaintegral.com/las-5-fases-o-etapas-del-duelo-la-teoria-de-kubler-ross/
https://psicologiaencancer.com/informacio-sobre-el-cancer/
https://psicologoscordoba.org/psicooncologia-y-fases-del-cancer/
https://psicologoscordoba.org/psicooncologia-y-fases-del-cancer/
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/sobrellevar/adaptacion-al-cancer


 
 

 38 

- Gregorio, M. (2019). “Tener cáncer nos cambió la vida, pero para bien”. Con La 

Gente Noticias. [Consultat: 18 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://conlagentenoticias.com/tener-cancer-nos-cambio-la-vida-pero-para-

bien/ 

- El cáncer en el mundo y México. (2005–2013). México Infocáncer.  

[Consultat: 18 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-

mundiales-y-locales 

- Estadísticas del cáncer. (2018). Instituto Nacional del Cáncer.  

[Consultat: 18 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas 

- SEOM ( Sociedad Española de Oncología Médica). (2020). Cifras del cáncer en 

España | SEOM - Día Mundial del Cáncer 2020. SEOM | Día Mundial del Cáncer 

2020. [Consultat: 20 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://seom.org/dmcancer/cifras-del-cancer/ 

- Atención de seguimiento después del tratamiento del cáncer. (2018). 

Cancer.Net. [Consultat: 21 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

 https://www.cancer.net/es/sobrevivencia/atenci%C3%B3n-de-seguimiento-

despu%C3%A9s-del-tratamiento-del-c%C3%A1ncer 

- American Cancer Society. (2016). Cuando alguien que usted conoce tiene 

cáncer. [Consultat: 21 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/personas-que-atienden-a-la-persona-

con-cancer/cuando-alguien-que-usted-conoce-tiene-cancer.html 

- ASCO ( American Society of Clinical Oncology). (2018). De qué manera el cáncer 

afecta la vida familiar. Cancer.Net. [Consultat: 21 juliol 2020]. Disponible a 

Internet: https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-

c%C3%A1ncer/di%C3%A1logo-sobre-el-c%C3%A1ncer/de-qu%C3%A9-manera-

el-c%C3%A1ncer-afecta-la-vida-familiar 

 

https://conlagentenoticias.com/tener-cancer-nos-cambio-la-vida-pero-para-bien/
https://conlagentenoticias.com/tener-cancer-nos-cambio-la-vida-pero-para-bien/
https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales
https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas
https://seom.org/dmcancer/cifras-del-cancer/
https://www.cancer.net/es/sobrevivencia/atenci%C3%B3n-de-seguimiento-despu%C3%A9s-del-tratamiento-del-c%C3%A1ncer
https://www.cancer.net/es/sobrevivencia/atenci%C3%B3n-de-seguimiento-despu%C3%A9s-del-tratamiento-del-c%C3%A1ncer
https://www.cancer.org/es/tratamiento/personas-que-atienden-a-la-persona-con-cancer/cuando-alguien-que-usted-conoce-tiene-cancer.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/personas-que-atienden-a-la-persona-con-cancer/cuando-alguien-que-usted-conoce-tiene-cancer.html
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/di%C3%A1logo-sobre-el-c%C3%A1ncer/de-qu%C3%A9-manera-el-c%C3%A1ncer-afecta-la-vida-familiar
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/di%C3%A1logo-sobre-el-c%C3%A1ncer/de-qu%C3%A9-manera-el-c%C3%A1ncer-afecta-la-vida-familiar
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/di%C3%A1logo-sobre-el-c%C3%A1ncer/de-qu%C3%A9-manera-el-c%C3%A1ncer-afecta-la-vida-familiar


 
 

 39 

- First, M. B. (2017). Cambios en la personalidad y el comportamiento. Manual 

MSD. [Consultat: 21 juliol 2020]. Disponible a Internet: 

 https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-

mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/cambios-en-la-

personalidad-y-el-comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/cambios-en-la-personalidad-y-el-comportamiento
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/cambios-en-la-personalidad-y-el-comportamiento
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/cambios-en-la-personalidad-y-el-comportamiento


 
 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El meu camí ha arribat fins aquí, me’n vaig a un viatge nou, ara us toca a vosaltres 

lluitar, lluiteu fins al final, i no us oblideu mai de viure i ser feliços”. 

Vicky Castro Prades 
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