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A la meva mare, 

Ella és vida, és calma en un dia de tempesta. L'amor talla XL. Les marees de tots els 

oceans de casa meva. La paret mestra on recolzo cada somni que vigila amb autèntic 

art. Ella guarda derrotes entre les dents, per les venes tan sols les nostres històries, en 

l'ànima els noms dels que l’estimem per sobre de tot. 

Ella carrega una motxilla de dubtes que mai explica i rebrega totes les seves pors contra 

un passat que sempre brilla en els seus ulls. 

No dubta en estimar cada error que cometo. Ella és el tractat que resol la meva guerra. 

Ella és l’ àngel que balla tempestes. La cura de tots els virus. 

Em diu t'estimo cada dia. 

Alguns l'anomenen mare ... jo l’anomeno vida. 

- Lea Sànchez - 
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Resum 

El càncer de mama és un dels càncers més freqüents en la població femenina. Gràcies 

als processos de quimioteràpia i radioteràpia la mortalitat d’aquesta malaltia disminueix 

cada any, tot i això, en la gran majoria d’ocasions, el tractament acaba quan finalitzen 

aquests processos i aquestes dones queden amb poca assistència per part del servei 

mèdic.  

Hi ha diferents rehabilitacions després del càncer, tanmateix, la teràpia equina no és un 

tipus de tractament que es contempli en aquestes supervivents.  

A través d’aquesta investigació, d’una banda, pretenc donar a conèixer aquest tipus de 

teràpia complementària com un recurs rehabilitador que pot ajudar a les dones 

supervivents a afrontar els canvis físics, emocionals i socials que els ha suposat la 

malaltia. D’altra banda, observar com realitzant aquesta teràpia de forma adequada, pot 

ajudar a millorar les activitats de la vida diària i la qualitat de vida d’aquestes dones. Per 

tant, és interessant veure la rellevància social i educativa d’aquesta teràpia equina, i de 

l’impacte que aquesta pot arribar a tenir en totes aquestes dones.  

Paraules clau 

Càncer de mama, supervivents, canvis físics, procés emocional, qualitat de vida, teràpia 

amb cavalls.  

Summary 

Breast cancer is one of the most frequent cancer in the female population. Thanks to the 

processes of chemotherapy and radiotherapy the mortality by this disease decreases 

every year. However, in most cases, the treatment ends when these processes are 

finished and these women are left out of the medical service.  

There are different rehabilitations after cancer, nevertheless, equine therapy is not 

contemplated in these survivors.  

Through this research, I aim to let people know this type of alternative therapy as a 

rehabilitative resource that helps surviving women face the physical, emotional and 

social changes that the illness has caused them.  In addition, to observe how it helps to 

improve the efficacy in the activities of the daily life and the quality of life of these people. 

Therefore, it’s interesting to see the social and educational relevance of equine therapy, 

and the impact this may have on all women.  
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0. Pròleg 

Caminant al llarg d’aquests quatre anys he desaprès i he après moltes coses, de mi i de 

les altres. He après que m’agrada la gent autèntica i inconformista, la que deixa el 

sistema en el qual vivim de banda i té el seu propi esperit crític. M’agrada la gent que 

pensa que el treball en equip, entre amigues o companyes, produeix més que els caòtics 

esforços individuals, tot i que, també necessaris. M’agrada la gent que té la capacitat 

per mesurar les conseqüències dels seus actes, m’agraden aquelles que tenen l’habilitat 

d’oposar-se a allò estàndard d’una manera ferma i raonable. M’agrada la gent persistent 

que no defalleix quan van mal dades i volen arribar a aquells objectius que s’han 

proposat.  M’agrada la gent que mira al seu voltant des de la immensitat del cel fins a la 

formiga més petita de la terra, que entén o vol entendre el món en el qual viu, que no 

pensa que més enllà del seu melic no se li ha perdut res.  

M’agrada la gent que trenca fronteres i explora, i s’explora. M’agrada la gent que vol 

aprendre sempre, i de tot, i amb tothom. També m’agraden les dones, rebels, 

agosarades, les curioses, les que s’estimen i estimen, sempre lliures. Les dones 

independents que dibuixen un futur a les seves pupil·les. 

Per totes aquelles persones que m’agraden, per elles i per mi, em dirigeixo a fer l’esperat 

treball final de grau. Dedicat a elles, les dones, les valentes, les supervivents, les que 

encara lluiten i les que ho van fer però, no ho van aconseguir. Per elles i per la 

importància que ens hem de donar a nosaltres mateixes redactaré aquest treball amb 

delicadesa, amor, curiositat,  feminisme i el que més em plau dir: la meva mirada més 

propera a l’Educació Social. 

Al llarg del treball he anat introduint poemes de Maria Mercè Marçal, una poetessa, que 

parla de l’homosexualitat femenina, militant en el moviment feminista i que parla des de 

la llengua pròpia de la seva terra. Morí als 45 anys per un càncer de pit, així doncs, els 

poemes que introdueixo són de l’obra pòstuma de l’escriptora: Raó del cos. On plasma 

la seva lluita contra la malaltia i per tant, enfocada des de la seva pròpia perspectiva.   

Pujaré la tristesa dalt les golfes amb la nina sense ulls i 

el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella.  

I baixaré les graus amb vestit d’alegria que hauran teixit 

aranyes sense seny.  

Hi haurà amor engrunat al fons de les butxaques.  

-Maria Mercè Marçal –  
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Així doncs, a punt d’acabar aquesta carrera que m’ha fet aprendre tantes coses i 

sobretot la importància de no deixar de fer-ho, m’endinso a fer aquesta recerca, una de 

les quals hi aboco més estima.  

Espero, estimada lectora, que la gaudeixis i te’n nodreixis tant, com jo escrivint-la.  
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1. Introducció  

Aquest treball pretén fer una mirada educativa a la teràpia assistida amb cavalls i els 

beneficis que aquesta pot aportar a les supervivents de càncer de mama.  

El meu interès per a realitzar-lo neix, d’una banda, quan vaig treballar a la Fundació 

Teràpia a Cavall, va ser aquí, on vaig descobrir el món de l’Educació Social. En aquest 

centre només es fan tractaments amb nenes i nens amb discapacitat física o 

intel·lectual, algun trastorn de conducta, o bé algun tipus de disfunció en la seva salut 

mental. Aquí doncs, va ser quan vaig conèixer els beneficis de la teràpia amb cavalls, 

tot i que no en l’àmbit d’oncologia.  

D’altra banda, fa dos anys, la meva mare va ser diagnosticada de càncer de mama. 

Igual que la immensa majoria, va passar per un procés de radioteràpia i quimioteràpia 

que es va allargar més d’un any. Després de dos anys ha anat a fer-se alguna revisió 

mèdica però segons els informes mèdics, “ja està curada”.  

Paral·lelament a aquest succés, la directora del centre Fundació Teràpia a Cavall em va 

proposar realitzar un projecte nou i que es du a terme únicament a un lloc de Catalunya. 

Entrellaçar la teràpia equina amb l’oncologia, una idea que pel moment personal i 

familiar que estava i segueixo vivint em va fascinar, ja que, és molt interessant veure 

com l’eina de treball que és un animal, pot ajudar a crear un vincle entre la professional 

i la pacient per tal d’aconseguir una millora, no només en l’àmbit físic, sinó també 

emocional i social.   

És cert doncs, com he dit en línies anteriors, que el càncer de mama és el més freqüent 

entre les dones, tot i que, és important la detecció precoç i el tractament al llarg de la 

malaltia, no ens podem oblidar de totes les supervivents, i em pregunto: què passa un 

cop han acabat els tractaments de quimioteràpia i/o radioteràpia i ja tenen l’alta mèdica?   

L’increment de la supervivència també comporta un augment de la incidència de segons 

tumors i recidives, possibles efectes tardans derivats del tractament, així com seqüeles 

físiques i psicosocials  (Vivar, 2011). És per aquest motiu que em plantejo una estratègia 

terapèutica per aquest grup de dones de llarga supervivència, ja que els hi poden sorgir 

diferents necessitats, tant emocionals, físiques com psicològiques.  

Per cada gest que lleva fruit, pròdiga escampadissa de flor 

vermella. Vida, excés, hemorràgia: Imponderable tresor de la 

pèrdua.  

-Maria Mercè Marçal –  
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El sistema sanitari català fa referència a aquelles teràpies o tractaments que es poden 

dur a terme durant la malaltia, així i tot, es fa molt poc incís a les que es poden realitzar 

de forma posterior. Segons el Pla Director d’Oncologia (2017):  

Tot pacient, en acabar el tractament actiu i després de ser valorat pel seu EMD1, ha de 

rebre un Pla de seguiment individualitzat que tingui en compte els possibles efectes 

adversos del seu tractament, les seqüeles del càncer (a curt i llarg termini) i les 

expectatives de recidiva, en el qual es detalli el seguiment recomanat (p.29). 

Hi ha diferents revisions després del càncer, com les proves mèdiques, els exàmens 

pèlvics o de densitat òssia, entre d’altres. Tot i això, aquest seguiment que en molts 

casos és breu, consisteix a realitzar supervisions mèdiques, tanmateix, dins el gran 

ventall de rehabilitacions, la teràpia equina no és un tipus de teràpia que es contempli 

en aquestes supervivents. 

Amb la realització d’aquest treball, vull donar a conèixer la teràpia equina com un recurs 

rehabilitador que pot ajudar a les dones supervivents a afrontar els canvis físics, 

emocionals i socials que els ha suposat la malaltia. Aquesta teràpia es du a terme en 

altres països com Israel o els Estats Units i proporciona bons resultats en l’estat físic i 

emocional de les dones que el realitzen. Els beneficis de la teràpia amb cavalls són 

diversos. La rehabilitació adequada pot maximitzar l'estat funcional dels pacients amb 

càncer de mama, reduir l'aparició de pensaments intrusius i abordar problemes 

psicològics i professionals, cosa que condueix a una millora de les activitats de la vida 

quotidiana (AVQ) i la qualitat de vida (QV) (Coleman, 2006, p.2). 

El US Cancer Institute, van informar que després del tractament del càncer 

(quimioteràpia, radioteràpia, operacions, etc.) els símptomes d’ansietat i estrès 

d’aquestes dones eren similars a una persona que havia passat per un procés post-

traumàtic.   

A més, les supervivents del càncer de mama poden desenvolupar una imatge 

distorsionada del seu cos, un canvi en les relacions familiars, pensaments intrusos sobre 

la recurrència o la mort, etc., tot això poden ser factors rellevants en la disminució de la 

qualitat de vida, l'autosuficiència, la creença en la capacitat de superar dificultats i 

l’empoderament, un procés pel qual les persones aconsegueixen el poder a través de 

l'accés a diversos recursos que els donen control de les seves vides (Fisher i Hawell, 

2010).  

                                                           
1 Equip Multidisciplinar  
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A través de la teràpia equina, no només es busca una millora física sinó que es tracten 

els factors socials i ambientals i s’intenta empoderar i donar autosuficiència a aquestes 

dones, i és aquí, on la figura de l’educadora social cobra sentit.  
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2. Marc Teòric  

Dins el marc teòric posaré en context a les lectores, per tal de conèixer la situació del 

càncer de mama a Catalunya i Espanya, ser conscients de les conseqüències que té 

passar per aquesta malaltia, així com definir-la i parlar de les repercussions negatives 

en els diferents àmbits de la vida que aquesta aporta. A més, de centrar-me en la  teràpia 

i els seus beneficis, en els projectes duts a terme a Estats Units i Israel, ajudant-me de 

diferents arguments d’autores expertes en la matèria.  

2.1  Què és el càncer de mama 

Per entendre el perquè de la teràpia i com pot ajudar a totes les dones que han passat 

per aquesta malaltia, hem de començar explicant què és i quines causes i 

conseqüències hi van lligades.  

El càncer de mama és una de les neoplàsies2 més freqüents de la dona i és la segona 

causa de mortalitat a les dones de 30 a 54 anys aproximadament. Per tant, els majors 

factors de risc per a contraure-la són ser dona, d’edat avançada, sense tenir en compte 

ni el color de pell ni el nivell socioeconòmic. Tot i que, també afecta la nul·liparitat3, 

l’embaràs després dels trenta anys, l’obesitat, la menarquia4 primerenca o la 

menopausa5 tardana (Huicochea et al., 2009).  

La incidència va augmentant amb l’edat, es duplica aproximadament cada 10 anys fins 

a la menopausa.  

  

                                                           
2 Creixement anormal d’un teixit. Aquest creixement anormal generalment, tot i que no sempre, 
esdevé un tumor (Diec2).   
3 Condició de dona nul·lípara, que no ha parit. (Diec2).  
4 Primera aparició de la menstruació (Diec2). 
5 Període de cessació natural de la menstruació (Diec2). 

Res no et serà pres: vindrà tan sols l’instant d’obrir dòcilment la mà i 

alliberar la memòria de l’aigua perquè es retrobi aigua d’alta mar.  

-Maria Mercè Marçal -   
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2.2 Dades generals  

Segons dades de la Generalitat de Catalunya (2017) i IDESCAT, a Catalunya cada any 

es diagnostiquen 4.600 casos nous de càncer de mama. Aquest representa un 28% de 

tots els tumors diagnosticats en les dones.  Com podem apreciar en els gràfics següents, 

l’any 2017, es van detectar 4.563 casos nous i hi va haver 979 defuncions. Mentre que 

a Espanya, segons l’OMS, es detecten 25.000 casos nous anualment, això significa que 

1 de cada 8 dones tindrà càncer de mama al llarg de la seva vida. 

Dones afectades de càncer de mama a Catalunya 

 

Taula 1: Dades de dones afectades de càncer de mama. IDESCAT, 2017. 

Com es pot apreciar en les dades i gràfiques anteriors, la supervivència a 5 anys de les 

dones diagnosticades de càncer de mama mostra una tendència de millora en les 

últimes dècades, a més de la disminució d’un 2,6% anual de la mortalitat.  

Així doncs, els processos de prevenció, una detecció precoç, el diagnòstic i un 

tractament al llarg de la malaltia són necessaris perquè la xifra de mortalitat vagi 

decreixent cada vegada més.  

En la meva cerca doncs, em vull centrar en les supervivents que ja han passat per 

aquesta malaltia i que formen part d’un col·lectiu cada vegada més nombrós en el nostre 

país i arreu del món.  
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2.3 Les supervivents  

Clínicament una supervivent de càncer de mama és aquella dona que fa cinc anys, o 

més, que se li va fer el diagnòstic de la malaltia. Tanmateix, jo anomenaré supervivents, 

a totes aquelles dones que ja han passat per quimioteràpia i/o radioteràpia i que, els 

informes mèdics són favorables i per tant, el càncer ja a desaparegut.  

Com he dit en línies anteriors, les dones supervivents de càncer de mama, han 

d’enfrontar-se a nombrosos problemes emocionals, laborals, físics, entre d’altres, que 

en la majoria d’ocasions poden repercutir en la seva qualitat de vida i a la seva salut 

física, emocional i psicològica.  

En molts casos, estudiar la relació entre l’estil de vida, el benestar emocional i l’ús de 

teràpies no convencionals, pot tenir relació amb l’evolució de les dones que han patit un 

càncer de mama. Però no només aquests poden ser factors determinants, sinó també; 

l’estatus social d’aquestes dones, la seva situació laboral, l’edat, la seva situació familiar, 

entre d’altres, es poden veure influenciades en l’evolució de la malaltia o futures 

recidives (Cohort Dama, 2017).  

Segons la Fundació GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) 

afirma que Espanya ha millorat la tassa de supervivents del càncer de mama del 65 al 

80% des de 1980 (GEICAM, 2010). Per tant, l’increment de la supervivència comporta 

a un augment de la incidència de segons tumors, possibles efectes tardans derivats del 

tractament o bé, seqüeles físiques i psicosocials.  És en aquest punt, on s’han de 

plantejar noves estratègies terapèutiques i plans d’assistència per aquestes dones, que 

poden tenir diferents i noves necessitats en aquesta nova etapa de llarga supervivència 

i que, no sempre estan cobertes pel sistema sanitari.  

2.4 Conseqüències del tractament mèdic  

Els tractaments contra el càncer de mama, sovint afecten negativament la funció de les 

extremitats superiors, l’àmbit restringit de moviment a causa d’osteoporosis6 i la 

disminució de la qualitat de la vida d’una persona. A més, les supervivents de càncer 

poden patir una disminució de l’eficàcia personal i funcional, juntament amb símptomes 

relacionats amb l’estrès, com el trastorn d’estrès post-traumàtic. Segons el Dr. Paul A. 

Spiers, científic i neuro-psicòleg forense, afirma que l’estrès pot-traumàtic sorgeix amb 

qualsevol malaltia o càncer de mama que pugui posar en perill la vida. Si aquestes 

                                                           
6 L’osteoporosi és una malaltia esquelètica en què es produeix una disminució de la densitat de 
massa òssia. Així, els ossos es tornen més porosos, augmenta el nombre i la mida de les cavitats 
o cel·les que hi ha al seu interior, són més fràgils, resisteixen pitjor els cops i es trenquen amb 
més facilitat (Fundació Espanyola de Reumatologia). 
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conseqüències no es tracten, repercuteixen negativament, provocant una disminució de 

la tolerància a l’activitat, i limitacions i restriccions en les activitats de la vida diària, és a 

dir, les activitats rutinàries de menjar, banyar-se, vestir-se, netejar, caminar (Schmitz et 

al ., 2012). 

En algues ocasions, les supervivents de càncer de mama, un cop han acabat amb el 

tractament, com he mencionat anteriorment, passen per un procés d’estrès post-

traumàtic en què els principals símptomes són la necessitat de sentir-se “senceres” de 

nou. Vivim en una societat on el rol i la imatge femenina estan molt marcades, el fet que 

a aquestes dones els falti un o els dos pits, fa que algunes d’elles tinguin una vergonya 

associada al canvi corporal i als danys causats pel tractament, que alteren tant el cervell 

com el cos. Aquests canvis, poden provocar un desequilibri mental.  

Així doncs, són diferents les àrees afectades un cop la dona ha passat per cirurgia, 

quimioteràpia i/o radioteràpia. Les conseqüències com hem pogut observar, són 

diverses, tanmateix, faré un incís una mica més específic a l’àrea física, psicològica i 

social.  

2.4.1 Àrea física 

En la majoria dels casos, les dones que han passat per un càncer de mama se senten 

emocionalment afectades pels seus canvis en la seva imatge corporal i la seva feminitat. 

Les seqüeles més típiques després del tractament oncològic són: mastectomia, 

cicatrius, limfedema, tractaments hormonals, salut òssia, entre d’altres (G.Vivar, 2011). 

Des de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SOEM), es va dur a terme una guia 

de recomanacions anomenada: Recomendaciones para el seguimiento de las mujeres 

supervivientes de Cáncer de Mama (2017), en la qual es mostren els efectes secundaris 

després d’haver passat per un tractament contra el càncer, i possibles consells per a 

tractar-los. En el següent requadre apareixen aquells més rellevants per aquesta 

recerca: 
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Efectes secundaris Actitud – recomanacions  

Limfedema  Mesures de prevenció (higiene, 

hidratació, evitar pesos i ferides). 

Rehabilitació.  

 

Activitat sexual Suport psicològic. 

Utilització de lubricants vaginals. 

La utilització d’òvuls o cremes hormonals 

vaginals es controvertida. 

 

Salut òssia  Segons resultats es recomana remetre a 

las pacients a una Unitat de metabolisme 

òssia, o bé seguir las recomanacions de 

ASCO/ESMO: las pacients que reben 

inhibidors de l’aromatasa administrar 

suplements de calci i vitamina D. En el 

cas de detectar-se una osteoporosis 

afegir inhibidors de la resorció òssia.  

Recomanar exercici aeròbic.  

Abandonar l’hàbit de fumar.  

 

Deteriorament cognitiu Valoració pel neuròleg.  

Exercici de concentració i memòria visual.  

Lectura.  

 

Astènia7  Descartar una causa orgànica. 

Suport psico-emocional. 

Activitat física.  

 

Recomanacions generals Evitar el sobrepès.  

Dieta saludable. 

Activitat física regular.  

Evitar el tabac. 

Moderar el consum d’alcohol. 

Avaluar símptomes per descartar una 

recaiguda.  

Confirmar l’adherència a la teràpia 

hormonal.    

 

Taula 2: Recomanacions pel seguiment de dones supervivents de càncer de mama. Taula elaborada a 
partir del document Recomendaciones para el seguimiento de las mujeres supervivientes de Cáncer de 
Mama (2017).  

                                                           
7 És la sensació de falta d'energia o vitalitat, mantinguda, percebuda en repòs i que 

s'incrementa amb l'exercici. És un símptoma molt freqüent i pot estar desencadenat per moltes 
malalties, algunes d'elles de gran transcendència. Societat Espanyola de Medicina Interna 
(SEMI).  
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Dels efectes secundaris que apareixen en el document, he seleccionat aquests cinc junt 

amb les recomanacions generals, ja que considero que aquests són els que es poden 

treballar i millorar mitjançant teràpies complementàries.  

A banda dels que apareixen en el requadre, n’hi ha d’altres com per exemple la baixa 

autoestima a causa de la pèrdua d’un o dels dos pits, fent que se sentin menys atractives 

i acabi afectant la seva vida sexual, a causa també d’una menopausa anticipada com a 

conseqüència del tractament. Aquelles dones que han sigut diagnosticades de càncer 

de mama i que encara no han sigut mares, veuen com aquesta oportunitat disminueix 

després del tractament de quimioteràpia, ja que aquest danya la capacitat reproductiva 

(Baby Beatles, 2018). 

Finalment, afegir que, segons el Dr. Michelle Wolford, metge naturalista, explica com 

quan el cos entra en estat d’alerta, el sistema nerviós simpàtic provoca adrenalina. El 

cor va més de pressa i la respiració s'accelera, sovint condueix a la hiperventilació. 

Aquesta interrupció afecta l’homeòstasi de tots els òrgans vitals. Si el cos queda atrapat 

en aquesta resposta d’emergència, la curació i el descans són gairebé impossibles. 

Produint així símptomes de trastorns d’estrès post-traumàtic com l’ansietat, la privació 

del son, la hipervigilància, l’aïllament i la consegüent depressió (Hand, 2015). 

2.4.2 Àrea psicològica 

El fet que el càncer de mama sigui una malaltia crònica, crea inquietud per una possible 

recaiguda. Qualsevol sensació física nova els crea un estat d’ansietat constant per por 

a la recidiva, i fins i tot, en algunes ocasions poden caure en una depressió que pot ser 

de major o menor intensitat (G.Vivar, 2011).  

2.4.3 Àrea social 

S’ha de tenir present que, quan una dona pateix un càncer, es poden crear canvis 

emocionals a tota la família, fent que es canviïn rols i estils de vida. En algunes ocasions, 

la relació de parella no pot resistir els canvis provocats pel procés del càncer. En altres, 

la reincorporació laboral es pot veure alterada, identificant-se majors taxes d’atur entre 

supervivents de càncer, a més de problemes relacionats amb una discriminació laboral 

injusta (G. Vivar, 2011).   

Aquestes són fonts d’autoestima, que si es veuen alterades, poden desencadenar a una 

pèrdua i aïllament de la vida social d’aquestes dones.  És important doncs, posar èmfasi 

a la vida o xarxa social d’aquestes dones, ja que, és un predictor de la supervivència. 

Aquesta xarxa social és el marc a través del qual es proveeix de suport social a la dona 

amb càncer de mama i pot ser:  instrumental o logístic, d’informació i emocional (Cohort 
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Dama, 2017). Algunes persones investigadores suggereixen que el suport social i 

emocional pot ser més important o crític que el suport instrumental en el cas de les 

supervivents de càncer de mama (Kroenke CH et al., 2006).  En aquest punt és important 

mencionar els grups de suport, ja que es poden trobar amb dones amb problemes 

similars i aprendre de forma col·lectiva de manera que les empoderi.  

Així doncs, aquestes diferents àrees poden ser factors que ajudin al benestar emocional 

d’aquestes dones supervivents, tanmateix, com he mencionat en línies anteriors, hi ha 

altres factors com la desigualtat social i cultural que poden suposar una barrera per la 

bona evolució en la qualitat de vida de les supervivents.  

2.4.4 Desigualtat social i cultural 

En un primer moment ens pot semblar sorprenent que l’estatus social d’un individu o 

una família pugui influir en l’estat de salut d’una persona. Tot i això, segons diferents 

estudis (Wisconsin Lonitudinal Study, 2012), s’observa com la qualitat de vida de les 

dones diagnosticades de càncer de mama està estretament relacionat amb el seu nivell 

socioeconòmic i entorn familiar. A això se li suma l’estrès provocat per la malaltia, i en 

alguns casos, per la pèrdua de treball, la falta de suport en el treball domèstic i canvis 

en el seu estil de vida. El nivell socioeconòmic baix per tant, d’una banda, dificulta a les 

dones a poder accedir a aliments determinats o a dietistes per tal de realitzar dietes més 

saludables, i d’altra banda, a accedir a altres tipus de teràpies complementàries que 

passen en segon pla.  

Quant a l’origen cultural, són diferents les idees i el concepte de qualitat de vida i les 

maneres de viure la malaltia.  A més, a Espanya hi ha moltes desigualtats quant a salut, 

en aquest cas, per a la supervivència de dones diagnosticades de càncer de mama, 

vénen ocasionades pel context socioeconòmic i polític mencionat anteriorment 

(polítiques macroeconòmiques, mercat laboral i estat del benestar) i l’estructura social 

(classe social, edat, ètnia i territori). Hi ha altres determinants intermedis que engloben 

els recursos materials com tenir feina i les condicions d’aquesta, i altres factors 

conductuals, psicosocials, biològics, etc.  

En el següent requadre extret de la Comissió per Reduir les Desigualtats Socials en 

Salut a Espanya (2010), es poden observar els diferents factors que poden determinar 

a aquesta desigualtat.  
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Taula 3: Marc conceptual dels determinants de les desigualtats socials en salut. Comissió per Reduir les 
Desigualtats de Salut a Espanya (2010).  

 

2.5  Teràpies complementàries  

Cada vegada de forma més freqüent, les pacients que pateixen un càncer de mama, 

busquen teràpies complementàries a la medicina convencional. Malgrat els beneficis 

que algunes persones investigadores els hi atribueixen, encara no es contemplen dins 

del sistema de salut pública.  

Per tant, l’oncologia integrativa, es defineix com aquella combinació de la medicina 

convencional amb altres aproximacions que s’han mostrat curatives i efectives. 

L’oncologia occidental tradicional engloba la cirurgia i la quimioteràpia i radioteràpia, 

tanmateix, la medicina integrativa vol combinar-los amb altres tractaments o activitats 

per combatre la malaltia, reduint els efectes secundaris o millorar el benestar de la 

pacient. No s’ha comprovat que aquests tractaments complementaris puguin curar el 

càncer, però sí ajudar a manejar els símptomes, els efectes secundaris del tractament i 

fomentar el benestar de la pacient (Leukemya & Lymphoma Society, 2016).  

Així doncs, la fi del tractament és viscuda com un punt d’inflexió, l’inici d’una nova etapa, 

però que moltes persones la veuen com una pèrdua de protecció. La  Federació 

Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC), agrupa les principals organitzacions que 

treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i els seus familiars. Aquí 

a Catalunya, la FECEC actua com a cens d’informació i dóna servei a les entitats 

federades contra el càncer. A més de diferents associacions catalanes (annex 1) que 
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donen suport a totes aquelles dones que estan passant o han passat per un procés de 

càncer de mama.  

Així doncs, des de les associacions, s’ofereixen diferents teràpies complementàries com 

per exemple ioga, grups d’ajuda mútua de caire més psicoterapèutic, dansa-teràpia, 

musicoteràpia, acupuntura, meditació, reiki, assessoria dietètica, estètica oncològica, 

etc. Tanmateix, en cap d’aquestes s’ofereix la teràpia equina. A Catalunya, només hi ha 

una associació que ofereixi la teràpia equina per a dones supervivents de càncer de 

mama, a altres països com he mencionat al llarg del treball, és una teràpia més 

coneguda i freqüent que ha aportat una gran quantitat de beneficis a les pacients que la 

realitzen. 

2.6  Teràpia equina 

 

Totes les teràpies complementàries que s’ofereixen a les dones supervivents de càncer, 

són teràpies que aporten diferents beneficis, cadascuna amb els seus matisos. La 

teràpia equina ja és una teràpia coneguda a Catalunya, tot i això, utilitzada per altres 

col·lectius com per exemple, infants amb diferents tipologies de discapacitat. Així doncs, 

és evident que aquesta teràpia aporta millores pel desenvolupament d’aquestes nenes, 

però, què pensaríem si també pogués donar un gran ventall d’ajudes a dones que han 

passat per un càncer de pit? 

A Catalunya, la teràpia equina amb pacients d’oncologia és una pràctica desconeguda, 

per la poca i quasi nul·la execució d’aquesta. Els beneficis de la teràpia equina per a les 

persones que fan front a deficiències físiques i neurològiques han estat ben 

documentades. No obstant això, la majoria dels professionals mèdics desconeixen els 

beneficis potencials de la teràpia assistida amb cavalls (TAC) per a les supervivents de 

càncer de mama (Aliza R.Hirsch, 2015). 

Catherine Hand, és una instructora avançada en la Professional Association of 

Therapeutic Horsemanship International (PATH Intl.), una associació professional 

d’equitació terapèutica internacional de Nord Amèrica. Els professionals certificats per 

aquesta associació poden ajudar a les supervivents de càncer de mama amb la seva 

rehabilitació. Aquesta dona va viure en pell pròpia el que era la rehabilitació de càncer 

de mama amb l’ajuda del cavall, creant així un manual amb els passos necessaris per 

La meva missió és proporcionar la teràpia equina a les supervivents de 

càncer de mama i inspirar als altres amb els mitjans per fer el mateix.  

-Catherine Hand, 2013 -   
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a realitzar un programa exitós per a totes aquestes dones. Aquest manual específic 

anomenat: Your Guide to Equine-Assisted Rehabilitation for Breast Cancer Survivors 

(2012), junt amb altres programes o proves pilot, són una bona guia amb diferents 

referents científics, per poder dur a terme aquesta teràpia. 

2.6.1 Teràpia assistida amb cavalls  

Una de les idees fonamentals per tal de dur a terme una teràpia, és fomentar l’auto-

eficiència a través de l’empoderament, millorant així la qualitat de vida d’aquestes dones.  

Moltes de vosaltres us preguntareu, i perquè el cavall? 

Els cavalls responen al nostre comportament i ens permeten prendre consciència de les 

nostres ansietats. L’acceptació del cavall, ja que aquest no jutja, independentment de 

l’estat del nostre cos, és un primer pas per a l’acceptació personal.  

Quan estem dalt del cavall podem aprendre diferents habilitats de comunicació, 

autoconsciència del nostre propi cos, confiança, etc. Aprendre a comunicar-nos amb 

l’animal,  fa que es desenvolupi un sentit d’auto-eficàcia i benestar que substitueix els 

sentiments de desmotivació i impotència, això fa que millori el nostre funcionament i 

qualitat de vida (R. Hirsch, 2015).  

S’ha de tenir present que cada sessió està adaptada a la pacient que l’està realitzant. 

Tot i això, trobem que, d’una banda, el moviment de l’animal a peu crea un moviment 

tridimensional al tors del genet, similar al produït quan un humà camina. Aquest 

moviment crea una entrada física i sensorial variable, rítmica i repetitiva (Uchiyama, 

Ohtani i Ohta, 2011). L’absorció d’aquest ritme a la pelvis de la geneta i l’escalfo que 

transmet l’animal ajuda que els lligaments i la musculatura es relaxin. Millora l'equilibri 

vertical i horitzontal i el to muscular, així com la flexibilitat de maluc i espatlles, fomentant 

la marxa saludable (Borzo, 2002). A més de la millora de la circulació i la resistència.  

D’altra banda, la respiració de l’animal, fa que el desenvolupament de la respiració 

diafragmàtica nasal correcta restauri la mobilitat toràcica, fent així que es redueixi 

l’estrès. Com afirma Hand (2015): “ L’activació del nervi vague fa que s’activi el sistema 

nerviós parasimpàtic, que al seu torn, permetria una homeòstasi dels òrgans vitals, i així, 

milloraria el metabolisme, la freqüència cardíaca disminuiria i promouria la respiració 

diafragmàtica” (p. 14). 

Així doncs, Catherine per aconseguir aquesta respiració, posava el seu tors a la gropa 

del cavall, per tal d’assolir aquesta activació del nervi vague. A més, amb aquesta 

postura s’aconsegueix seguir la respiració de l’animal.  
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Afegir que, per aconseguir que la persona realitzi aquesta postura sobre l’animal, 

prèviament s’ha treballat la defensa tàctil de la persona. En alguns casos, hi ha dones 

que no volen que la seva parella els toqui la cicatriu, ja que, n’estan acomplexades.  

Tocar al cavall i deixar que el cavall les toqui, creant un vincle de confiança mútua i 

finalment posant en contacte tot el seu cos amb el de l’animal, les ajuda a sentir-se més 

segures i anar superant petites inseguretats que fan que la seva qualitat de vida 

disminueixi.  

En general, la teràpia amb cavalls pot ajudar a millorar el funcionament neurològic i el 

processament sensorial (American Hippotherapy Association, n.d). 

2.6.2 Associació terapèutica d’equitació d’Israel 

Per finalitzar amb el marc teòric, vull fer una breu referència al programa dut a terme a 

l’associació terapèutica d’Israel per Aliza R. Hirsch (2015), instructora terapèutica. 

Considero que és molt complet, del qual agafo com a referent, junt amb el manual 

mencionat anteriorment de Catherine Hand.  

El programa es va dividir en tres fases, en cada una d’elles es treballaven objectius 

diferents.  

Fase I: Es comença amb una fase introductòria dissenyada per crear confiança i 

comunicació entre la terapeuta, la dona supervivent i el cavall a terra i a l'estable. 

Aquesta fase consta de 8 sessions.  

Les primeres sessions es dediquen a introduir el programa, construir confiança i 

comunicació, presentar registres mèdics i completar qüestionaris per avaluar la 

preintervenció funcional i emocional de la persona. Es recomana a la dona que 

mantingui un diari sobre reflexions personals. En aquest punt, la instructora demana a 

la geneta que expressi les seves expectatives i, conjuntament, construeixen un pla de 

teràpia conjunta.  La dona ha de conèixer el cavall, la seva preparació, el seu llenguatge 

corporal, etc., en ocasions veure un animal tan gran pot ocasionar por, però és la 

superació d’aquesta que permet a la persona despertar els sentits i les reaccions 

sensorials.  

La terapeuta observa els rangs de moviment de la pacient des del sòl, a més de la 

confiança que s’estableix entre tots tres. Aquesta fase presenta una introducció a la 

respiració diafragmàtica, utilitzant el cavall com a entrenador. El benefici de la respiració 

diafragmàtica a les supervivents de càncer ha estat demostrat per Fialka et al. (2003). 

La sincronització de la respiració de la geneta amb la del cavall pot disminuir la respiració 

superficial toràcica o la hipoventilació, que és un símptoma d'ansietat. 
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Les altres sessions en aquesta fase es dediquen a la pràctica de la respiració 

diafragmàtica nasal mentre es munta sobre l’animal, i una introducció al moviment del 

cavall, que permet millorar la força muscular i l’estabilitat de la persona.  

Els objectius generals de la teràpia per a la fase I són:  

• Desenvolupar una correcta respiració diafragmàtica nasal  

• Millorar la mobilitat de la part superior del cos i la seva flexibilitat  

• Crear confiança en si mateixa 

Fase II: Després de l'observació i l'avaluació de la persona en la fase I, la fase II 

comença amb el desenvolupament d'un programa terapèutic individual basat en les 

necessitats i habilitats de la geneta. L’èmfasi es posa en el desenvolupament físic, que 

consisteix en exercicis dissenyats per restaurar el rang de moviment i la respiració 

diafragmàtica. El cavall s’escull de forma que s’adapti a les necessitats de la persona, 

en termes de mida i temperament. La fase II consta de 20-24 sessions, que inclouen 

una combinació de ioga, respiració correcta i exercicis físics. A més, la instructora 

fomenta la concentració, juntament amb l’autoconsciència i l’acceptació d’autoestima 

basant-se en l’acceptació del cavall.  

Els objectius generals de la teràpia per a la fase II són:  

• Maximitzar la força del cos i millorar i mantenir el to muscular i la densitat òssia 

• Restaurar i aprendre a mantenir el rang de moviment, centrant-se en les espatlles, el 

pit, l'esquena superior i inferior, el puny rotatori, els abdominals i les extremitats inferiors 

• Restablir la força i la flexibilitat a la zona del cos, les articulacions i els grups musculars 

implicats que s'han debilitat per cirurgia i tractaments  

• Reciclar els músculs del tors per millorar la postura  

• Desenvolupar una respiració abdominal correcta que ajudi a restablir la mobilitat a la 

zona toràcica, reduint l'estrès i l'ansietat i permetent una major llibertat de moviment al 

diafragma i als pulmons 

• Desenvolupar la consciència i l’acceptació de si mateixa  

Fase III: La tercera i última fase del programa inclou la millora contínua del rang de 

moviment, a través del treball a terra, la preparació i el treball estable, i la introducció a 

les habilitats convencionals de muntatge de cadirats, així com el desenvolupament 

continuat de les habilitats interpersonals i intrapersonals comentades anteriorment. 
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3. Marc pràctic  

Un cop acabat el marc teòric, m’endinso a realitzar aquella part del treball que ha de 

donar sentit a la meva investigació. Primerament, realitzant-me la pregunta de recerca i 

els diferents objectius que vull assolir. Així doncs, donar sentit al marc teòric, escoltar i 

sentir en pell pròpia si el que s’explica a la teoria, està present a la realitat o en les 

pràctiques educatives.  

Investigar doncs, la realitat que ens envolta. Els mètodes són el conjunt de passos que 

se segueixen en la investigació per arribar a unes conclusions. La persona que realitza 

una investigació, sol disposar d’una sèrie d’hipòtesis o d’idees al voltant d’un fenomen 

que vol estudiar. S’aproxima a la realitat, l’observa utilitzant diferents tècniques i 

comprova si la seva hipòtesi era certa o falsa (Coller, 2000).  

3.1 Pregunta de recerca  

La pregunta de recerca és la qüestió per la qual gira tot el meu treball i a la que 

m’agradaria cercar i trobar fonaments, tant en el marc teòric com en la pràctica, per 

donar-li una resposta. És a partir de la pregunta també, d’on sorgeixen els diferents 

objectius, tan general com específics, i imprescindibles per a la investigació que alhora 

m’ajuden a vertebrar i guiar la recerca.  

Així doncs, la pregunta que em plantejo en un inici és:  

- És la teràpia amb cavalls un recurs rehabilitador que ajuda a afrontar els canvis físics, 

emocionals i socials de dones que han sobreviscut a un càncer de mama? 

Amb aquesta pregunta doncs, pretenc saber si aquest és un recurs amb diferents 

possibilitats i beneficis per a aquestes persones i per contra, saber quins són els límits 

existents. A més, no només de ser conscient dels beneficis que pot aportar aquesta 

teràpia, sinó el paper de l’educadora social dins d’aquest procés.  Investigar quines 

tasques són les que hi realitza i argumentar la importància del rol de l’educadora en els 

processos de reinserció social, laboral, treball emocional d’introspecció cap a una 

mateixa, familiar, etc.  

  

Amb fils d’oblit l’agulla enfila. Desfà l’estrip que veu, deixa el que troba. 

Encerta pell morta, teixit, aire, carn viva: cus la memòria, la sargidora 

cega.   

-Maria Mercè Marçal -   
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3.1.1 Objectius 

 

General  

L’objectiu principal del TFG és estudiar un recurs socioeducatiu que pugui ajudar a 

dones supervivents de càncer de mama en diferents àmbits de la seva vida. Aquest 

projecte es du a terme a altres països com Israel i EUA, i on els resultats que mostren 

els estudis són positius i de millora. Tot i això, la teràpia equina per a supervivents de 

càncer de mama, pretén donar una visió més pròxima i personalitzada quant a aquesta 

teràpia complementària.  

Específics 

Per tal d’ampliar la informació del treball i fer-lo més complert, em plantejo altres 

objectius més específics per a la recerca, aquests són els següents:  

➢ Estudiar el procés emocional i físic de les dones supervivents de càncer abans i 

després del tractament  

➢ Avaluar les possibles millores en la qualitat de vida i autonomia de la persona, a 

través de la interacció amb l’animal i la professional 

➢ Conèixer les possibilitats d'intervenció social des de la Teràpia Assistida amb 

cavalls 

➢ Definir el paper de l’educadora social al llarg del projecte  

3.2  Metodologia de recerca  

Els fenòmens educatius són complexos, hi ha la complexitat de molts factors que hi 

influeixen. Aquesta varietat de fenòmens educatius fa molt difícil trobar regularitats i 

generalitzacions. Tanmateix, la investigació sobre aquests fenòmens pretén col·laborar 

en la millora de l’educació, en la qualitat de vida de les persones, i en oferir coneixements 

que puguin servir per transformar la societat.8 En el cas de la meva recerca, la 

perspectiva d’investigació educativa o, dit amb unes altres paraules, el paradigma, és 

de caràcter interpretatiu.  

Per ser més exactes, parlant en termes metodològics, en aquesta investigació s’ha dut 

a terme una metodologia qualitativa orientada a la comprensió i interpretació de la 

realitat investigada, ja que em proposo conèixer i comprendre la tasca que es porta a 

terme amb les dones supervivents de càncer de mama en relació al vincle amb l’animal, 

interpretant-lo amb l’ajuda de les eines de recollida de dades. En general, pretenc 

                                                           
8 Extret dels apunts de l’assignatura de Mètodes d’ Investigació Social impartit per la professora 
Núria Simó.  
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comprendre la complexitat de la realitat, aspectes subjectius de l’experiència i conèixer 

amb més profunditat el tema estudiat.  

Aquesta metodologia és una tècnica que estudia significats intersubjectius, escollint 

l’entrevista oberta i l’observació directa. A més, en general estudia la vida social en el 

seu marc natural sense distorsionar-la. Escollint la descripció espessa i els conceptes 

comprensius del llenguatge simbòlic (Ruiz Olabuénaga, 2012).  

Considero doncs, que des d’aquesta tècnica, les dones tenen un ventall més ampli per 

explicar els seus pensaments, sentiments, i realitzar la seva conducta de forma natural 

sense sentir-se condicionades per la investigadora.  

Les tècniques que he decidit utilitzar per a la confecció de la investigació des de la 

metodologia qualitativa han sigut l’entrevista amb profunditat i la consulta bibliogràfica.  

Per acabar, la realització de l’anàlisi de resultats es basarà en la interpretació de les 

dades, tenint en compte que el subjecte investigador forma part d’un context i d’unes 

experiències, i que per tant, aquestes influeixen en l’anàlisi.  

3.3  Instruments de recollida de dades 

Existeixen quatre tècniques o mètodes principals per obtenir informació: els documents, 

les entrevistes, l'observació i els qüestionaris (Blaxter, Hughes i Tight, 2008), els quals 

poden utilitzar-se sols o poden combinar-se per tenir diferents enfocaments sobre les 

variables en estudi (Hernández, Fernández i Baptista, 2003). Tenint en compte el tipus 

d’investigació i la finalitat d’aquesta, les eines de recollida de dades que he utilitzat, han 

sigut, com he anomenat anteriorment, les entrevistes i l’anàlisi de documents 

bibliogràfics.  

Així doncs, he escollit aquestes eines per tal de poder assolir els objectius establerts en 

un inici.  

3.3.1 L’entrevista 

El principal propòsit de l’entrevista consisteix en generar informació detallada sobre un 

determinat fenomen, esdeveniment o persona, que no podria ser obtinguda mitjançant 

altres procediments (García Gonzalez, 2007). Les entrevistes permeten moltes 

variacions, d’especial importància és el creixement d’Internet, que permet realitzar 

entrevistes mitjançant el correu electrònic (Blaxter, Hughes i Tight, 2008). 

Atesa la tipologia i el disseny, vaig realitzar entrevistes semiestructurades, basant-me 

en temes que volia tractar, però sense que les preguntes fossin gaire definides, ja que 

no volia una resposta preestablerta i concreta. El fet que fossin entrevistes cara a cara 
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em va permetre recollir informació addicional derivada de la comunicació no verbal, 

tanmateix, aquelles entrevistes que vaig haver de realitzar a través del correu electrònic 

a causa de la distància o de la poca disponibilitat de les entrevistades, no em va 

permetre observar aquests factors.  

En el cas de les entrevistes cara a cara, vaig utilitzar la gravadora digital, aquesta 

estratègia presenta avantatges i inconvenients. D’una banda, permet concentrar-te en 

el procés de l’entrevista, en la persona entrevistada, oferir el contacte visual i la 

comunicació no verbal adequada. D’altra banda, aquest fet pot ocasionar que la persona 

se senti més nerviosa i reveli menys informació confidencial. A més, la transcripció de 

les gravacions també comporta molt de temps (Blaxter, Hughes i Tight, 2008). 

La tria de persones a entrevistar la vaig fer amb la idea de realitzar-les a dones 

supervivents, la vaig prendre amb la intenció que, seria interessant conèixer més en 

profunditat com viuen el seu dia a dia, com se senten elles després dels diferents 

tractaments mèdics, com han viscut el procés, en definitiva, poder obtenir diferents 

opinions, vivències o idees sobre aspectes relacionats amb el tema tractat més enllà 

dels documents teòrics per tal de poder-los contrastar. Però no només a totes elles, sinó 

que, per ampliar la meva visió vaig considerar oportú entrevistar a una professional de 

l’àmbit de la medicina oncològica i a la vice-presidenta de la fundació espanyola contra 

el càncer de mama, que em van permetre ampliar i veure amb més perspectiva el tema 

del càncer de mama. Finalment vaig poder contactar amb la fundació ambCavalls, les 

quals també em van donar una visió molt més àmplia relacionada amb la teràpia equina.  

Les preguntes de les entrevistes les vaig realitzar per tant, tenint en compte els objectius 

del treball i la pregunta de la meva recerca, considerant els perfils que volia entrevistar 

i la informació que volia obtenir de cadascuna d’elles, no vaig realitzar la mateixa 

entrevista a totes. Així doncs, hi va haver tres perfils d’entrevista, tanmateix, estaven 

dividides en dues parts, una d’aspectes més generals i l’altra amb aspectes més 

personals. Aquestes les vaig dur a terme als espais corresponents amb cadascuna 

d’elles, ja que volia que se sentissin en un espai còmode i re-confortable.  
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3.4 El treball de camp 

El procediment de recollida de dades ha sigut una de les parts més boniques i 

enriquidores a escala personal. Aquest procés conscient de recollida d’informació va 

començar l’agost de l’any passat, tot i que, de manera inconscient ha sigut molt abans. 

D’una banda, des que vaig descobrir el món de l’equinoteràpia i dels beneficis d’aquesta, 

d’altra banda, des que la meva mare va passar pel seu procés de càncer, que vaig anar 

recollint de manera inconscient tot un cúmul de vivències i observacions que avui també 

han ajudat que aquesta recerca hagi sigut més amplia.  

Així doncs, de forma conscient vaig començar a recopilar informació l’agost de l’any 

2018, en què al descobrir el projecte dut a terme a Israel que ja he mencionat en un dels 

apartats anteriors, vaig voler posar-me en contacte amb l’autora de l’article per saber-

ne més. Així doncs, gràcies a diferents correus intercanviats amb Aliza R. Hirsch, em va 

permetre conèixer una mica més sobre la situació i com a Catalunya s’estava duent a 

terme un projecte d’aquestes dimensions. A l’inici del treball pensava que no hi havia 

cap lloc a Catalunya en el que s’estigués combinant l’oncologia amb la teràpia equina, i 

gràcies a Aliza vaig saber que estava equivocada. A partir d’aquí, vaig seguir la meva 

cerca i vaig posar-me en contacte amb les noies de la fundació ambCavalls, les primeres 

que han començat amb aquest projecte tan maco i de les quals també me n’he pogut 

nodrir.  

A banda de la cerca que he anat realitzant de diferents documents, vaig trobar oportú 

posar-me en contacte amb Grup Àgata, una associació de dones contra el càncer de 

mama, en què la seva presidenta, també es la vice-presidenta de la Fundació Espanyola 

Contra el Càncer de Mama. A més, de parlar amb diferents dones supervivents de 

càncer de mama per saber com han viscut el procés. Finalment i per concloure la 

recerca, vaig entrevistar a l’oncòloga de l’Hospital General de Granollers per tal que em 

donés una visió més mèdica respecte al tema. 

Així doncs, la tria de les dones que han participat en aquesta recerca ha sigut basada 

en un mostreig no probabilístic, en què ha sigut per conveniència o intencional, en el 

qual he seleccionat a les persones que jo he cregut interessants per a la recerca. 

L’enfocament que s’utilitzi dependrà dels coneixements que es tingui de la població en 

qüestió i dels recursos dels quals es disposi. Els enfocaments de mostreig no 

probabilístic s’utilitzen quan la investigadora no té un marc de mostreig per la població 

concreta, o quan no és necessari un enfocament probabilístic (Blaxter, Hughes i Tight, 

2008). Així doncs, per realitzar entrevistes en profunditat o per l’estudi d’un tema 

sensible, com és en aquest cas, el mostreig de persones ha sigut l’explicat anteriorment.   
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Les problemàtiques amb les quals m’he anat trobant al llarg de la cerca, han sigut 

diverses. La primera va ser l’idioma, el fet d’haver de llegir documents en anglès, ja que 

com he anat dient al llarg del treball, el projecte de la teràpia amb cavalls a dones 

supervivents de càncer de mama es realitza a països com Israel i els EEUU, va ser el 

primer obstacle. Per tant, haver de llegir-los i posar-me en contacte amb l’Aliza va 

suposar-me un esforç extra. Un dels altres inconvenients o millor dit, situació delicada, 

va ser la realització de les entrevistes a dones supervivents de càncer, el fet de ser un 

tema tan íntim i personal i no saber en quin moment emocional es trobaven, va fer que 

hagués d’utilitzar diferents habilitats personals i professionals per tal que no se sentissin 

violentades. Finalment, les circumstàncies concretes que han fet que acabés recollint 

aquestes dades i no unes altres, van ser la disponibilitat de les participants i el seu grau 

d’implicació. En el cas de la fundació ambCavalls, el fet de ser un estudi que encara 

està registrat pel Comitè Ètic aprovador del protocol, una universitat i un hospital que 

desconec i que col·laboren amb el seu estudi, no em van poder donar informació referent 

a la metodologia i el procés que realitzen. Finalment, un últim impediment va ser la 

confidencialitat de les pacients que actualment són partícips de l’estudi que estan 

realitzant ambCavalls, fet que m’ha sigut impossible poder-les entrevistar i conèixer com 

està sent i com les està influenciant la teràpia.    
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4. Aspectes ètics  

 

Al llarg del treball m’he fet més conscient de la importància de visibilitzar a les dones, 

les seves històries i experiències que expliquen qui eren i qui són avui. Donar a conèixer 

el concepte de dona supervivent, sent conscients de tot el que això implica, des d’una 

mirada holística però alhora concreta. Aquesta recerca permet ser més conscient a totes 

les lectores d’allò investigat, però no només perquè terceres persones en puguin 

aprendre, sinó que, des del meu punt de vista, el primer pas per realitzar una recerca 

són les ganes individuals de créixer al llarg del procés, pal·liar inquietuds i fer quelcom 

que ens permeti seguir avançant a escala individual i en aquest cas, també professional.  

Així doncs, tan bon punt vaig començar a pensar en aquesta recerca, en com realitzar 

la recollida de dades, de quines fonts d’informació nodrir-me, vaig començar a afrontar-

me a dues qüestions. D’una banda, l’accés a les dades i d’altra banda, l’ètica que hauria 

de seguir al llarg de tot el procés.  

Tota investigació social dóna lloc a una sèrie de qüestions ètiques relacionades amb la 

privacitat, el consentiment, l’anonimat, el secretisme, la sinceritat i el desitjable que sigui 

la investigació. La investigació ètica implica aconseguir el consentiment fundat 

d’aquelles persones a les quals s’entrevistarà, preguntarà, observarà, o de les que 

s’obtindran diferents materials. Implica arribar a acords sobre l’ús d’aquestes dades, 

com s’informarà de la seva anàlisi i com es divulgarà. Respectant els acords una vegada 

s’han assolit (Blaxter, Hughes i Tight, 2008). 

Així doncs, com he dit en les línies anteriors, per a la meva recerca he volgut la 

col·laboració i l’interès de les persones entrevistades, la participació i no instrumentació 

de les diferents parts que han tingut ressò en aquest treball. Fer un treball de forma 

col·lectiva, que hagués sigut més profund si hagués disposat de més temps. El 

compromís d’ambdues parts ha sigut fonamental per a la recerca, les dones que han 

tingut un paper més actiu en la investigació van ser informades dels objectius i finalitat 

del treball, es va consensuar com es volia enregistrar l’entrevista i com es podria tractar 

la seva identitat dins del treball. Al tractar temes de la seva vida personal, en el que 

havien de recordar i reviure situacions del passat, es va tenir molt en compte els seus 

sentiments i emocions per tal que se sentissin a gust, a més, aquesta recollida de dades 

Porta entre mar i mar la paraula: exili de l’exili. 

-Maria Mercè Marçal -   
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es va dur a terme en un entorn còmode i escollit per a cadascuna d’elles. Hem de 

recordar que es van realitzar diferents entrevistes segons les persones a qui anaven 

dirigides, a totes elles se’ls va enviar un document d’autorització sobre l’ús de les dades 

obtingudes i la utilització d’aquestes, que van haver de firmar per tal de donar el seu 

consentiment (annex 2). Així doncs, en el cas de les dones supervivents es mantindrà 

la confidencialitat i l’anonimat d’aquestes, a excepció dels personatges públics com la 

presidenta de Grup Àgata o la oncòloga de l’Hospital General de Granollers.  

Totes elles han tingut veu al llarg de la investigació, s’ha tingut en compte com tractar 

totes les dades i s’ha respectat en qualsevol cas la persona entrevistada.  

Finalment es va acordar amb les entrevistades que, un cop s’hagués realitzat el treball 

se’ls faria un retorn de les conclusions i reflexions finals, en el cas de Grup Àgata, es va 

realitzar un pacte de devolució de la informació, en el qual se’ls donarà una còpia del 

treball final.  
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5. Anàlisi de resultats 

 

Aquesta etapa del procés d’investigació, pretén organitzar i analitzar les dades que s’han 

obtingut un cop aplicades les tècniques de recollida d’informació. Les dades obtingudes 

a través de les entrevistes i la cerca bibliogràfica, ens permetrà situar-nos en quines han 

sigut les respostes de les nostres entrevistades i relacionar-ho amb el que diuen les 

autores, recollit en el marc teòric. Per tal doncs, de recollir tota la informació en un 

conjunt clar i ordenat, n’extrauré aquella informació més útil i rellevant per a la recerca. 

El procés amb el qual m’ajudo a organitzar la informació recollida, és la categorització.  

5.1 Categorització  

Per tal de dur a terme de manera adient la categorització de dades recollides mitjançant 

les diferents fonts d’informació, en aquest cas, l’entrevista, he elaborat una graella amb 

tots aquells temes o categories que considero adients remarcar per al posterior anàlisi 

de resultats. Així doncs, la taula consta de tres columnes. A la primera columna hi ha 

els temes o categories més rellevants, a la segona columna hi trobem els subtemes o 

subcategories que faciliten l’adjudicació dels temes quan aquests són més complexos. 

Finalment, a l’última columna hi ha l’explicació o informació per aclarir els subtemes, 

aquest apartat és rellevant, ja que en ocasions podem trobar paràgrafs que no sabem a 

quina categoria adjudicar i que veient les categories i els subtemes no en tenim prou per 

discernir on van. Aquest apartat més detallat ens permetrà que les categories siguin 

fidels amb la informació que contenen.    

Per fer-ho més visual, he assignat diferents colors a cada subcategoria, amb el que he 

seleccionat els fragments corresponents a les entrevistes. Al tenir diferents entrevistes, 

de les quals podem extreure molta informació, és adient adjuntar-les a annexos ja 

categoritzades (annex 3 i 4), per facilitar la comprensió de la investigació, la facilitat al 

llegir-la i la millor interpretació de les dades.   

 

 

 

 

Cos meu: què em dius? Com un crucificat parles per boca de ferida 

que no vol pellar fins a cloure’s en la mudesa: inarticulada paraula viva. 

-Maria Mercè Marçal -   
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CATEGORIES SUBCATEGORIES EXPLICACIÓ 

Càncer de mama Canvis físics Canvis que es poden donar a causa de 

la malaltia o del tractament, com seria 

la cirurgia, la radioteràpia, 

quimioteràpia o tractaments 

hormonals. Els canvis poden afectar 

l’aparença o la percepció del 

funcionament del cos. Aquests poden 

ser temporals o permanents.  

Emocionals/Psicològics Les emocions, els sentiments i les 

ports, són vivències úniques. Algunes 

persones tenen la por tan arrelada que 

els pertorba el gaudiment amb la 

dificultat de concentrar-se, dormir bé, 

menjar, etc. Tot el procés del càncer 

suposa molts canvis que afecten a la 

nostra salut psicològica i emocional.  

Aquests canvis emocionals també es 

poden trobar en relació amb les 

persones més properes, així com la 

parella o els familiars.  

Socials Les característiques de les dones 

quan estan passant per aquest procés. 

La seva manera de relacionar-se un 

cop s’hi troben immerses i un cop han 

acabat el seu tractament. Les 

relacions socials poden anar 

associades amb les amigues, 

companyes de feina o la relació que 

s’estableix amb els familiars. Per tant, 

quan parlem de socials ens referim de 

la mateixa manera a la relació laboral i 

familiar. 
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Qualitat de vida Abans del càncer  Estil de vida de les dones abans de 

passar per la malaltia, a més del seu 

benestar en general.  

Durant i després del 

càncer 

Estil de vida durant el procés de 

càncer i un cop acabat el procés 

mèdic, aquells canvis que els hi ha 

suposat. Identificar si la seva qualitat 

de vida i el seu benestar anava canviat 

al llarg dels mesos de tractament. 

Teràpies 

complementàries  

Teràpia amb cavalls Identificar els punts forts de la teràpia 

equina per a dur a terme amb dones 

supervivents. Saber si aquestes dones 

durien a terme la teràpia equina.  

Altres Altres punts forts de les teràpies 

complementàries, els beneficis i les 

limitacions d’aquestes.  

Tractament 

mèdic  

Pacients  Saber quina és la percepció de la 

persona en quan el seu seguiment 

mèdic i conèixer si han estat 

informades o han realitzat teràpies 

complementàries al sistema de salut. 

Així mateix, ser conscients de si se 

senten dependents del sistema de 

salut.  

Professionals Saber quina és la percepció de les 

diferents professionals en quan el 

seguiment mèdic de les pacients, i de 

la mateixa malaltia. A més de conèixer 

la seva opinió en quant a les teràpies 

complementàries. 

 

Finalment un cop acabada la categorització per colors i categories és adient crear un 

seguit de codis que ens permetin, a l’hora de triangular les dades, moure’ns fàcilment 

per tot l’entramat de fonts d’informació.  
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La triangulació és el contrast de les dades recollides amb diferents eines de recollida 

d’informació, sempre que sigui possible es triangularan les dades obtingudes amb 

diferents instruments de recollida de dades, en el meu cas, es triangularan les dades de 

les diferents entrevistes (annex 5); professionals, dones supervivents i el que diuen els 

autors. Per tant, per poder-ho fer d’una manera més ràpida i menys feixuga, he trobat 

adient fer una codificació.  

 

5.2 Codificació  

Com he comentat anteriorment la codificació ens permet cercar d’una manera senzilla 

aquella informació mostrada a l’anàlisi de dades / triangulació. Una via directa per a 

saber, on està la informació que hem analitzat i de quina font d’informació pertany.    

La codificació utilitzada per aquesta investigació correspon a:   

ENTREVISTA:  

• Entrevista a dones supervivents + el número corresponent de la dona 

• ED + 1= ED1/ Si l’entrevista fos a la dona 3 = ED3 

• Entrevista a professionals + el número corresponent a la professional 

• EP + 1= EP1/ Si fos l’entrevista a la professional 4 = EP4 

A partir d’aquí s’indicarà a quina pàgina es pot cercar (p) del document concret, a quina 

alçada està, és a dir el paràgraf (gr, abreviació de “gruix”) i finalment a quina línia es 

troba(“L” majúscula). Després de cada abreviació el núm. (1,2,3,etc.) corresponent. 

Entremig de les diferents abreviacions hi afegirem un guió (-) per facilitar la separació 

d’aquestes.   

Per tant, si ens trobéssim amb un fragment categoritzat, que respongués a la categoria 

de càncer de mama i estigues extret de la entrevista a la professional número 3, de la 

pàgina 12, al paràgraf 8 i a la línia 10, ens trobaríem amb aquest codi:  

• EP3-p12-gr8-L10  

 

5.3 Discussió de resultats  

En aquest apartat, poso en relleu aquelles idees i dades obtingudes de les entrevistes 

que han anat prenent importància, amb el marc teòric.  

Aquesta anàlisi està influenciada per la subjectivitat de les persones entrevistades, tenint 

en compte el seu procés de la malaltia, la seva experiència personal i el moment actual 

en què elles es troben i se senten.  

Així doncs, m’endinso a fer una anàlisi precisa de tota aquella informació més rellevant, 

aquesta posada en comú i discussió de resultats, l’he separat en aquells temes més 
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rellevants per tal de fer-la més específica i donar-li la importància merescuda. Així doncs, 

d’una banda, explicaré els resultats que he obtingut de l’instrument que he usat per a la 

recollida de dades, concretament l’entrevista, i d’altra banda, relacionaré aquests 

resultats amb el marc teòric, confirmant o desmentint les diferents informacions.  

5.3.1 El càncer de mama i les seves conseqüències 

Un cop realitzades les entrevistades a les dones supervivents i a les diferents 

professionals, podem veure com tenen diferents percepcions que s’assimilen al que 

diuen algunes autores. 

D’una banda, expliquen les seqüeles físiques, que són les més evidents i les que es 

poden apreciar amb més claredat. No ens centrarem en les conseqüències que van tenir 

durant el procés, sinó amb aquelles que les supervivents expliquen que estan 

experimentant actualment. Com diuen alguns autors (Vivar, 2011) hi ha possibles 

efectes tardans derivats del tractament, fet que els ocasiona l’aparició d’una sèrie de 

símptomes que abans no havien tingut. Alguns dels que ens expliquen són els següents: 

la pèrdua de memòria, fibromiàlgies, osteoporosis, envelliment de la pell a les zones on 

s’han fet radioteràpia, algunes poden desenvolupar leucèmies, parestèsia a les mans i 

als peus, etc. Tanmateix, totes elles donen molt d’èmfasi al limfedema i a la sequedat 

de les mucoses. Com hem pogut veure en el quadre de la SOEM  de les Recomanacions 

pel seguiment de Càncer de Mama (2017), aquest està estretament relacionat amb tot 

el que diuen les dones supervivents i la professional d’oncologia de l’Hospital General 

de Granollers, tot i això, els símptomes són molt subjectius, ja que cada dona en pot 

tenir de diferents. A més, es confirma que, al saber que el càncer de mama és una 

malaltia crònica, expliquen estar molt més atentes del que els succeeix en el seu cos. 

Com així van expressar alguna d’elles:  

“Tinc por a recaure, sempre estic pendent del meu cos. Al no trobar-me bé sempre penso 

que puc tenir qualsevol cosa”. (ED3-p21-gr33-L1) 

“Si tinc algun dolor, fins que el metge no em diu que no és res, estic angoixada. Ara, 

quan he fet la recidiva, ho penso més que abans”.( ED2-p15-gr33-L4) 

Qualsevol sensació física els crea un estat d’ansietat constant, tenint una por 

desmesurada a la recidiva i, fins i tot, com diu Vivar (2011), en algunes ocasions poden 

caure en una depressió. També es fa una relació molt estreta amb la reinserció laboral 

que es pot veure alterada a causa de les conseqüències físiques. Segons el mateix 

autor, afirma que s’identifiquen majors taxes d’atur entre supervivents de càncer, a més 

de problemes relacionats amb una discriminació laboral injusta. Com elles mateixes 

expressen, un factor causant és el limfedema i el mal a les articulacions, ja que fa que 
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es vegin limitades i, tot i que, en alguns casos se’ls dona un tant per cent de discapacitat, 

hi ha situacions en què s’han vist obligades o coaccionades a deixar la seva feina, tant 

pel descens del seu rendiment, com per la falta d’adaptació del seu entorn a la malaltia. 

Una d’elles explicava el següent: 

“A mi, em van dir que ja no podria treballar, mai més. De la meva feina no, vaig anar a 

aquests que et fan la baixa, és com una mena de jutge que et ve i et mira, un tribunal 

mèdic et valoren el que tens i em van dir que la meva feina ja no la podia exercir mai 

més.” (ED1-p6-gr23-L1).  

D’altra banda, podem observar com en la majoria de casos, les seqüeles físiques solen 

ser el desencadenant del seu malestar emocional. Algunes dones manifesten que 

després del càncer no se senten completament “sanes” i es veuen més vulnerables.  

“Jo anímicament no em trobo allò bé. [...] A més, també li dónes moltes voltes al cap i 

penses, ostres, a veure si no et trobes bé o et fa mal alguna part del teu cos i tornarà a 

ser la malaltia...” (ED3-p19-gr22-L2) 

Aquests són factors de baixa autoestima, però n’hi ha d’altres com la sexualitat, en la 

que hi podem veure dos vessants. Primerament, la seva sexualitat canvia, tenen 

sequedat a les mucoses, i el fet de seguir amb pastilles perquè les hormones “no 

funcionin” durant almenys cinc anys, fa que la libido disminueixi i la vida de parella 

canvia, en alguns casos no es pot suportar i acaba amb una ruptura. En el cas de les 

dones joves que encara no han tingut fills i volen ser mares, la situació es complica una 

mica més i anímicament ho passen molt malament, ja que, han de passar molt de temps 

prenent-se hormones, sense poder tenir la regla i per tant, aquest objectiu es complica. 

Però tot i això, hi ha alguns recursos que faciliten i ajuden a aquestes dones a ser mares, 

un dels que s’ha pogut veure al marc teòric és el Baby Beatles.  L’altre vessant dins del 

canvi quant a la seva sexualitat, com elles mateixes comenten, és la seva auto-imatge i 

la por que expressa una d’elles quan diu: 

“Al començament si, fa por que et vegin i et toquin. Jo clar, a mi em van fer la 

mastectomia sense res, perquè en aquella època no hi havia... i deia ui, no, no!”  

(EP2-p33-gr68-L1) 

Tot i que, actualment els posen un expansor per tal que no es vegin completament 

planes, fa que algunes d’elles se sentin menys femenines. Vivim en una societat on la 

feminitat està associada a unes característiques i rols concrets, en què la dona ha de 

ser d’una manera concreta, ja que sinó, no és femenina. És cert que, actualment hi ha 

diferents moviments, com per exemple el feminisme, que lluita contra aquests models 
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establerts, per això la pèrdua de cabell o la pèrdua d’un dels pits, avui dia, en algunes 

els pot ocasiona aquesta desconfiança en elles mateixes, i els suposa diferents 

problemes tant en la seva vida personal com social, mentre que en d’altres, no. 

Així doncs, un altre factor important, i del que se’n fa referència, és el suport que reben 

a escala social i, tot i que les relacions de suport poden variar amb el temps i moments 

del procés, en què es ressituen els seus valors i necessitats, són imprescindibles.   

Tot i que, difereixen en algunes idees, com per exemple el fet de recloure’s en si 

mateixes i no voler sortir de casa o per contra, seguir fent moltes activitats per no pensar 

en la malaltia i en el malestar, tenen punts en comú. Fan referència i posen èmfasi a 

l’actitud de cadascuna, als seus espais de reflexió i acceptació. L’estat emocional durant 

i després del procés, mencionen la importància del positivisme, tanmateix fan referència 

al seu caràcter canviant i a l’aparició d’alguns baixons. Algunes d’elles poden tenir 

símptomes d’estrès a causa de tot el que he anat mencionant, a més de símptomes en 

l’esfera ansiosa-depressiva. Així doncs, com diu el Dr.Paul, l’estrès post-traumàtic a 

causa de la malaltia és freqüent en la majoria de casos, on a més, se’ls sumen altres 

factors com l’angoixa dels canvis que la malaltia els hi suposa, per tant, tornem a afirmar 

la necessitat d’un suport psicològic i social, durant i després del procés. Ja que, a més, 

si el cos es  queda en aquesta resposta d’emergència, la curació i el descans són 

gairebé impossibles (Hand, 2015). Així doncs, com he mencionat, posen èmfasi a la 

necessitat del suport psicològic i del suport de la gent del seu entorn. 

Finalment, en el requadre extret de la Comissió per Reduir les Desigualtats Socials en 

Salut a Espanya (2010), es pot veure com en aquest cas, les desigualtats socials en 

salut, es veurien expressades en el gènere, ja que el càncer de pit es dóna molt més en 

dones que en homes, en l’edat, ja que com podem veure en les entrevistes, l’edat de les 

dones supervivents és bastant avançada i finalment per diferents factors conductuals i 

biològics de cada dona.  

Cada dona és única, amb les seves característiques, amb la seva major o menor 

capacitat de resiliència, amb un entorn i factors determinats que les influeix de forma 

constant. Aquests poden afectar en diferents aspectes de la seva vida, ajudant o 

dificultant el procés del tractament i de millora. És la suma de totes aquestes 

circumstàncies, el què les ajudarà a seguir, però la responsabilitat no recau únicament 

en elles, sinó en la societat, en totes nosaltres.  

 



                                                                

33 
 

5.3.2 Qualitat de vida de les supervivents 

En general, la qualitat de vida de les dones va molt lligada al seu estil de vida, i al seu 

estat emocional. Aquesta es pot valorar a partir dels símptomes que presenti la persona 

(a més símptomes, menys qualitat de vida), i a partir de les funcions (a més funcions, 

més qualitat de vida). Aquestes funcions poden ser diverses; físiques, socials, de 

perspectiva de futur. A més de funcions més cognitives, sexuals, i de plaer sexual, així 

com l’estat emocional i l’auto-imatge de la persona. 

Una frase que em va expressar una de les dones a les entrevistes i que vull ressaltar és 

la següent:  

“Clar a veure, hi ha una cosa que nosaltres, perquè ens entenguis una mica, clar què 

volem viure, però el que volem és qualitat de vida.” (EP2-p31-gr43-L6) 

La majoria de dones, expressen com abans del tractament tenien una vida més o menys 

activa, depenent de la personalitat de cadascuna d’elles. Tanmateix, totes comparteixen 

la idea que després de tot el procés hi ha hagut diferents aspectes que han canviat, 

sobretot la seva percepció de vida i de salut. A més, arriben a la conclusió que en 

finalitzar amb la quimioteràpia i radioteràpia, però al seguir amb les pastilles i les 

injeccions, tampoc acaben d’estar del tot bé, conseqüentment els neixen diferents 

necessitats i pors. El que diuen els autors referent a això, és que, d’una banda, 

segueixen existint pensaments negatius i intrusius, que interfereixen en la seva millora 

de les activitats de la vida quotidiana i per tant, en la seva qualitat de vida (Coleman, 

2006), tanmateix, no interfereix d’una manera nociva que les bloquegi a l’hora de dur a 

terme la seva vida, però el malestar hi és present. Aquests aspectes s’han vist reflectits 

a les entrevistes quan algunes deien el següent:  

“Jo volia estar com abans, però clar, igual, igual, no quedes. Però en ello estamos, la 

lluita és cada dia.” (ED1-p11-gr63-L1) 

“Ha canviat en el sentit que jo pensava que et treuen el mal i ja et trobes bé, i no et 

trobes bé.” (ED3-p19-gr22-L6) 

D’altra banda, el fet de no sentir-se bé, va estretament relacionat amb l’estat emocional 

i la pròpia percepció, com he dit en línies anteriors. Per tant, la distorsió de l’auto-imatge 

i pensaments intrusos sobre la recurrència o la mort, són factors rellevants en la 

disminució d’aquesta qualitat de vida (Fisher i Hawell, 2010). Una d’elles ens expressava 

que:  

“Jo era una persona que cada dia anava a la platja, ara intento... si ho puc evitar, saps? 

No per res, perquè em sento incòmode per mi i ja està.” (ED1-p7-gr27-L3) 
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De la mateixa manera, comparteixen opinió pel que fa al procés. La llarga durada que 

té, en la que es veuen més d’un any sotmeses a tractaments, a més del cansament que 

els provoca la quimioteràpia, però expressen com aquest cansament és suportable. Els 

dies posteriors a la quimioteràpia, es troben cansades i abatudes, però després es 

veuen capaces d’anar a la feina o fer diferents activitats per no pensar en la malaltia, 

sense deixar de tenir present el cansament que els ocasiona el tractament. Així doncs, 

n’hi ha que intenten fer vida normal tant per elles mateixes, com per les persones que 

els envolten, sobretot quan tenen filles molt petites. Aquest era el cas d’una de les dones:  

“Intentava fer vida normal més que res per la petita, ella és la que em va ajudar. Les 

coses no passen perquè sí.” (ED1-p7-gr29-L2) 

També s’aprecia com per a algunes, la pitjor part de totes és la radioteràpia. Ja que han 

d’anar cada dia a l’hospital durant un parell de mesos, i no només pel cansament que 

això suposa, sinó per la radiació a la qual s’exposen.   

“La radioteràpia va ser el pitjor. Cada dia, cada dia, res, cinc minuts, però eren cinc 

minuts que... em va sortir una al·lèrgia que em vaig quedar tota plena de grans, ui, ho 

vaig passar molt malament amb la ràdio, em van cremar les tiroides... clar ara hi ha tot 

un després, perquè ara per això de les tiroides m’haig de medicar.” (ED1-p7-gr33-L5) 

En definitiva, consideren que es van adaptar bé a la malaltia i actualment totes van 

seguint amb la seva vida, fent aquelles adaptacions en els casos pertinents, valorant la 

normalitat i intentant cuidar-se més. Adaptant-se i atentes de les diferents necessitats 

que els hi van sorgint.  

Finalment, afegir que, segons les autores, altres factors determinants de la qualitat de 

vida, són: l’estatus social d’aquestes dones, o dit amb unes altres paraules, el nivell 

socioeconòmic i l’entorn familiar.  El nivell socioeconòmic baix dificulta a les dones a 

poder accedir a aliments determinats o a dietistes per tal de realitzar dietes més 

saludables, o bé, a accedir a altres tipus de teràpies complementàries que passen en 

segon pla (Wisconsin Lonitudinal Study, 2012). Pel que fa a les entrevistades, no 

s’especifica el perquè de la seva falta de realització de dietes o teràpies 

complementàries, a més, en els tres casos, les dones procedeixen de famílies 

benestants. Tot i això, és cert que, com va afirmar la presidenta de Grup Àgata, un 

drenatge limfàtic és molt car i moltes dones no se’l poden permetre, per això busquen 

ajuda a diferents associacions. Per tant, podríem confirmar també aquesta dificultat que 

se’ls suma per mantenir una bona qualitat de vida. 
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Totes volem viure, però volem una qualitat de vida per tal de viure bé. Les dones 

supervivents veuen en la seva qualitat de vida diferents causes que fan que aconseguir-

la sigui més complicat, com es pot observar amb el que van expressant al llarg de les 

entrevistes i amb allò aprés en el marc teòric, és que, per a mantenir una qualitat de vida 

bona, hi ha d’haver una atenció integral de la persona, que en molts casos no s’atén 

dins del sistema de salut pública.  

5.3.3 Tractament mèdic 

El que les supervivents van expressar, va ser que en els seus casos, elles ja sabien que 

tenien càncer molt abans que els metges els hi diagnostiquessin. A més, expressen com 

hem de tenir present que a vegades els mateixos metges es poden equivocar i donar 

pronòstics erronis o realitzar més d’una prova per tal de confirmar que els quists dels 

pits són cancerígens.  

Un altre punt és la rapidesa amb el que l’equip mèdic treballa, tot i que, n’estan molt 

contentes, en algunes ocasions no els dóna temps d’assimilar i acceptar el que està 

succeint. Així ho expressaven quan deien: 

“Sí, són molt pesats eh. Si clar, perquè ara ja quedem per operar, ara ja quedem per no 

sé que.... i no et dóna temps d’assimilar que ja és una cosa rere l’altre. És un any que 

t’atabalen molt.” (ED1-p7-gr31-L1) 

Això els suposa un problema, ja que com elles diuen, quan entenen el que els passa i 

ho assimilen, és quan es queden tranquil·les. En la gran majoria dels casos, des de 

l’hospital els hi ofereixen el suport d’una psicooncòloga, un recurs que està dins del 

mateix equip mèdic i que, per tant, hi poden accedir gratuïtament totes les dones que 

estan fent-se el tractament. A banda d’aquest suport, fan esmena de la manca 

d’informació d’altres recursos externs als quals podrien accedir en cas de necessitar-ho.  

“T’ofereixen un psicòleg. Llavors el que et diuen, que has d’intentar fer coses que 

t’agradin i que t’omplin, etc. Però no et diuen, ostres doncs vés a aquest centre.”  ED3-

p20-gr29-L1) 

Pel que fa a les autores, es confirma la necessitat d’un seguiment posterior al 

tractament, ja que hi ha casos en què les dones passen per un procés d’estrès post-

traumàtic i necessiten suport (Schmitz, et al., 2012). De la mateixa manera, la visió de 

les professionals respecte al tema és la següent: 

“A més quant a la informació de teràpies complementàries, els oncòlegs no ho informen 

per falta de temps, això confessat per un oncòleg d’aquí de la Vall d’Hebron. Bueno hi 

ha moltes coses i segur que ens en deixem moltes.” (EP2-p36-gr97-L1) 
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“Possiblement manca un enfocament de la malaltia més ampli, incloent-hi teràpies 

complementàries que les mateixes pacients cerquen externament” (EP1-p23-gr23-L1) 

Per tant, com bé expressen totes elles, hi ha una manca d’informació quant a altres 

teràpies que els poden ser de gran ajuda a les dones que estan passant per tots aquests 

processos. Per tant, podem dir que des del servei mèdic es du a terme un treball més 

assistencial dels serveis d’oncologia i de l’equip de professionals que les atenen. Tot i 

això, convé ressaltar també, la satisfacció que senten totes elles dins del procés mèdic, 

ja que s’han sentit molt ben ateses en tot el procés, a més, diuen que en tot moment, 

quan tenen alguna angoixa o creuen que alguna cosa no va bé, de seguida les atenen. 

Com bé afirmava la Fundació GEICAM Espanya ha millorat la tassa de supervivents del 

càncer de mama del 65 al 80% des de 1980 (GEICAM, 2010). Per tant, l’increment de 

la supervivència comporta a un augment de la incidència de segons tumors, possibles 

efectes tardans derivats del tractament o bé, seqüeles físiques i psicosocials. És per 

això, que al ser-ne conscients, un inconvenient que això els hi suposa, és la 

dependència que senten totes elles cap al sistema de salut, ja que en tot el procés els 

seguiments són quasi setmanals i finalment s’allarguen cada tres a sis mesos. Aquesta 

necessitat i dependència del sistema de salut ho expressava una de les entrevistades 

dient el següent: 

“Sí, però ja m’agrada. Però es que, estàs patint, perquè quan vaig deixar de prendre les 

pastilles al cap de cinc anys, vaig pensar: i ara que? Em van dir que les pastilles ja 

havien fet el seu efecte i que m’anirien controlant fins als deu anys. I cada any anava a 

fer-me la revisió i ja està. Jo no em vaig sentir desatesa, perquè sí que és veritat que al 

principi són molts seguiments i després es van allargant, però pensava, mira si em 

donen dos mesos, que bé, veus que la cosa va bé. Ara, a la que em van donar l’alta sí 

que vaig pensar, i ara que?” (ED2-p14-gr33-L1) 

“Quan el professional ens diu que estem bé i que no ens veurà fins dintre de sis mesos, 

comencen les preocupacions. El pitjor és quan ells donen l’alta, perquè de cop ens 

sentim abandonades. Doncs això ho sabem tots menys els professionals.” (EP2-p28-

gr33-L2) 

Així doncs, algunes es busquen altres recursos, com associacions que ajuden a cobrir 

les noves angoixes i necessitats d’aquestes dones. Com elles expressen, necessiten un 

suport sempre, perquè encara que ja hagin “refet” la seva vida, sempre van sorgint 

diferents necessitats i pors, que els hi poden provocar malestar. Des del seguiment 

mèdic, no els hi donen aquest suport més integral que elles necessiten, ja que, com 
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expressa l’oncòloga de l’Hospital de Granollers, el seguiment passa a ser una 

mamografia anual, que, des del punt de vista mèdic és suficient.  

“Posteriorment a l’alta oncològica als 5 anys, el seguiment és exclusivament una 

mamografia anual. Des del punt de vista mèdic és suficient, tot i que possiblement per 

la pacient un seguiment més personalitzat en una consulta per exemple de “llargues 

supervivents”  seria òptima per tal de poder detectar i tractar efectes adversos a llarg 

termini i recaigudes tardanes.”  (EP1-p23-gr19-L1) 

Les associacions doncs, es donen a conèixer a través de xerrades, congressos, CAPs, 

el boca a boca, etc. Dins d’aquestes es realitza un seguiment de les persones, de forma 

individual, ajudant-les en tot allò que sigui necessari. Un dels fets rellevants és el 

drenatge limfàtic, un recurs molt necessari que no s’abasta dins dels hospitals, ja que 

els sortiria massa car, a més de molts altres recursos, ja que tenir diferents professionals 

que puguin atendre a les llargues supervivents suposaria un desgast econòmic molt 

gran. Per aquest motiu, les associacions intenten oferir aquest ventall de possibilitats 

que les dones no poden trobar dins de la sanitat pública, i buscar diferents subvencions 

per tal de poder dur-ho a terme.   

Així doncs, tornem a afirmar la necessitat d’altres recursos per a les llargues 

supervivents, ja que, quasi totes tindran efectes secundaris a causa dels tractaments 

realitzats. Finalment, afegir que, com es pot observar en el marc teòric i a annexos, hi 

ha una llista d’associacions catalanes (annex 1) que donen suport a totes aquestes 

dones, que estan dins la FECEC i que cada vegada es donen més a conèixer.  

5.3.4 Teràpies complementàries   

En el cas de les dones entrevistades, aquestes tenen diferents idees sobre les teràpies 

complementàries i els beneficis que els hi poden aportar.  

Primerament, afirmen conèixer alguns recursos, en general, fundacions catalanes 

d’ajuda oncològica, com per exemple l’Oncolliga. Valoren molt positivament la quantitat 

d’activitats que se’ls hi ofereixen, així com les persones professionals que s’hi poden 

trobar. Donen importància al fet de sentir-se acompanyades i recolzades, tant per 

professionals especialitzats com per altres dones que han passat pel mateix procés. El 

simple fet de conèixer les experiències de les altres persones i veure que no són les 

úniques que estan passant per aquest procés, els hi aporta tranquil·litat. Paral·lelament, 

les diferents professionals entrevistades, també posen èmfasi a la importància de 

l’exercici físic i el suport psicològic, ja que, com he dit, el fet de parlar i veure que no 

estan soles i que, tenen un suport, els és de gran ajuda. A més, d’una bona nutrició. 

Però no només això, sinó que, com expressava una de les professionals:  
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“Llavors ja hi ha una altra cosa que són les eines d’acompanyament que diem, quan a 

aquesta ansietat que pot tenir la persona, a lo millor, pot treure-se-la fent musicoteràpia, 

dansoteràpia, o altres.” (EP2-p36-gr90-L1) 

Difereixen entre aquells tractaments més imprescindibles, com podria ser el drenatge 

limfàtic o la necessitat que les vegi una psicooncòloga, amb aquelles teràpies més 

complementàries, però també necessàries, que poden ajudar a pal·liar l’angoixa, 

l’ansietat i les pors, com les esmentades per la professional anterior. Relacionat 

estretament amb aquestes angoixes i noves necessitats, les entrevistades, donen molta 

importància a la necessitat de desconnectar i deixar de costat allò nociu dels seus 

pensaments. Tanmateix, algunes no s’atreveixen a fer el pas per provar els beneficis de 

les teràpies complementàries, a causa de les inseguretats que els hi han anat sorgint al 

llarg de la malaltia. És per això, que seria important que al llarg del tractament, hi hagués 

personal especialitzat que les assessorés per a dur a terme diferents teràpies no 

convencionals. Hi ha moltes dones que es “busquen la vida” fora de l’hospital i 

accedeixen a diferents recursos que coneixen a través de diferents associacions, com 

per exemple Grup Àgata. Aquests professionals que les acompanyen, els hi poden 

ensenyar diferents eines i recursos per pal·liar els efectes secundaris del tractament. No 

podem deixar de banda, el fet que cada persona té unes característiques i necessitats 

diferents, i és de gran importància que els tractaments siguin personalitzats i atenguin 

de forma individual i específica a cada dona. Així doncs, com podem veure a la teoria, 

la teràpia amb cavalls té un rigor científic, i s’adapta a les característiques de cada 

persona. Així ens ho feia saber una de les professionals d’ambCavalls quan deia el 

següent:  

“Per altra banda, qualsevol pràctica que impliqui una intervenció en persones requereix 

una base científica rigorosa i una expertesa en l’àmbit. En el cas tant d’oncologia com 

d’intervencions assistides amb cavalls, és indispensable basar-se en un registre de 

l’activitat, i un coneixement específic i ampli de la patologia i tractament. 

D’altres de les preguntes, sobres necessitats i beneficis, són precisament la motivació 

per porta a terme un projecte basat en evidències científiques.” (EP3-p36-gr6-L1) 

Les supervivents entrevistades expressen de manera positiva com realitzarien tota 

aquella teràpia, concretament la teràpia amb cavalls si se’ls informés bé del que durien 

a terme i dels beneficis que aquesta els hi podria aportar. Com elles diuen: 

“Jo ara així d’entrada et diria que no, però si m’ho expliquessin, ho provaria, sí. Ara, jo 

anar allà a informar-me, no. Però si em ve algú a explicar-m’ho clar que ho faria.” (ED2-

p15-gr39-L1) 
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Una vegada més, el marc teòric confirma allò que s’expressa en el marc pràctic, i és 

que, per començar, hi ha molts professionals de la salut, que desconeixen els beneficis 

de la teràpia equina. A més, tot i que, com diuen les autores, aquests tractaments no 

poden curar el càncer i per tant, són complementaris, poden ajudar a manejar els 

símptomes i els efectes secundaris del tractament i fomentar el benestar de la pacient.  

Com a inconvenient que es pot observar en les entrevistes és que, com ens van 

expressar les professionals, és una teràpia poc coneguda i, tot i estar sustentada amb 

una base científica i amb un gran ventall de beneficis coneguts a altres països, a 

Catalunya només l’està duent a terme el projecte d’ambCavalls, fet que les dones encara 

no n’hagin sentit a parlar. A més, un altre inconvenient és que, al ser un projecte tan 

específic, què s’ha de realitzar en un entorn determinat, amb uns professionals concrets, 

etc., fa que moltes dones  que viuen a la ciutat i s’han de desplaçar fins al lloc específic 

per a dur-la a terme, perdin les ganes o la motivació.  

“Primer de tot ho vam parlar amb la junta i llavors, ho vam proposar a les dones, a elles 

el que no els hi agradava es que havien d’anar molt lluny. Clar, és una pena. Però elles, 

ho haurien de tenir més a l’abast.” (EP2-p35-gr96-L3) 

Per tant, tot i la quantitat de beneficis que pot aportar la teràpia segons els referents 

teòrics i l’observació de resultats d’altres proves pilot, s’ha de tenir en compte que és un 

tipus de teràpia que no està a l’abast de tothom, ja sigui per la distància, pel temps que 

això implica, per un tema més econòmic, per una falta de confiança a l’hora de tractar 

amb un animal, etc.  

No s’ha pogut contrastar la informació específica sobre la teràpia amb cavalls, ja que les 

dones que l’estan duent a terme dins la prova pilot de l’associació ambCavalls, no han 

pogut contestar l’entrevista pel fet que, és una informació que està restringida al Comitè 

Ètic aprovador del protocol, la Universitat i l'hospital col·laborador en l'estudi. Tanmateix, 

ens podem fer una vaga idea de la percepció que tenen les dones sobre les teràpies 

complementàries, o dit d’una altra manera, no convencionals.  

És interessant veure quina és la idea que tenen les dones i les professionals quant al 

tractament i les teràpies, així doncs, al llarg del treball i d’aquest apartat hem anat veient 

com totes posen molt d’èmfasi a l’acompanyament i al suport més personalitzat. A més, 

al llarg de la investigació he pogut observar que dins de la teràpia amb cavalls a dones 

supervivents, la figura de l’educadora social no hi és pressent. Així doncs, considero que 

aquesta figura professional hauria de ser present tant al llarg del tractament com dins 

de la teràpia amb cavalls per tal de dur un seguiment més complet i integral de la 

persona.  
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6. Conclusions  
 

Arribats a aquest punt, pretenc posar en relació aquells resultats obtinguts en l’anàlisi i 

la discussió de resultats, amb la finalitat que m’ha mogut a dur a terme aquesta recerca. 

Conèixer i investigar sobre un recurs socioeducatiu que pugui ajudar a dones 

supervivents de càncer de mama en diferents àmbits de la seva vida, concretament la 

teràpia amb cavalls. 

Al llarg de la investigació, per tant, he anat recopilant informació que em permetrà 

concloure amb aquest treball, i intentar aproximar-me a possibles respostes a la meva 

pregunta de recerca, junt amb els objectius que em vaig plantejar en un inici.  

Per tal de desenvolupar les conclusions d’una manera estructurada, primerament 

realitzaré un acabament més general, centrant-me en la pregunta i els objectius de 

recerca. Seguidament, realitzaré unes conclusions enfocades cap a la figura de 

l’educadora social. Finalment, anotaré diferents perspectives de futur quan al projecte.   

6.1  Conclusions generals  

Un cop analitzades les entrevistes i havent-les contrarestat amb el que diuen les autores, 

puc dir diferents coses.  

En general, i com hem anat veient al llarg del treball, els avenços mèdics han fet que la 

mortalitat de dones que pateixen un càncer de mama sigui molt petita. Tanmateix, això 

ocasiona un augment en el nombre de dones supervivents que segueixen necessitant 

una atenció més integral i àmplia al llarg del temps.  

Pel que fa al primer objectiu específic que em vaig plantejar: estudiar el procés 

emocional i físic de les dones abans i després del tractament mèdic, puc dir que, les 

dones supervivents després del tractament, els sorgeixen moltes pors i efectes 

secundaris que no són coberts pel sistema de salut, un de molt evident és el drenatge 

limfàtic. Això els ocasiona una disminució de la qualitat de vida, ja que, des del servei 

mèdic s’entén que un cop estan lliures del càncer, una mamografia anual és suficient. 

Tanmateix això no és així, ja que s’ha pogut veure com moltes d’elles desenvolupen 

símptomes d’estrès pot-traumàtic, com l’ansietat i l’angoixa. Però no només a nivell 

emocional, a nivell social i físic també, ja que, a causa d’haver extret un dels pits i alguns 

No res és tot: floreixen les glicines lívides per l’esforç de resignificar 

una altra primavera i dur memòria d’un dol antic.  

-Maria Mercè Marçal -   
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ganglis de l’aixella, fa que el seu rang de moviment de les extremitats superior es vegi 

restringit. A causa dels diferents dolors posteriors, com l’osteoporosi o dolors a les 

articulacions, entre d’altres, fa que es vegin limitades en la seva vida diària. Per tant, 

totes les conseqüències físiques posteriors, que molta gent desconeix, els desencadena 

un malestar emocional, en el que inevitablement hi ha una disminució de l’autoestima, 

una autoimatge negativa, no creure en una mateixa, etc. A nivell social tampoc els hi 

posem fàcil, d’una banda la feminitat dins del sistema patriarcal, va associada a uns rols 

i unes característiques concretes, que elles deixen de tenir en el moment que se’ls hi 

cau el cabell o es queden sense un o dos dels seus pits. D’altra banda, després del 

procés mèdic, en molts casos se’ls hi segueix exigint el mateix que se’ls exigia abans 

de passar per la malaltia, quan això pot ser una mica irònic, ja que algunes, fins i tot, 

se’ls hi atorga un percentatge de discapacitat a causa de les limitacions de moviment de 

les extremitats superiors. 

Quan als altres objectius, van tots estretament lligats amb la pregunta de recerca i amb 

la possibilitat d’intervenció social que poden tenir les teràpies assistides amb cavalls. La 

necessitat que tenen aquestes dones de sentir-se acompanyades, ja que després del 

tractament moltes senten una pèrdua de protecció, i per tant, requerir una atenció 

integral després del càncer, fa que moltes persones i associacions, es plantegin noves 

estratègies terapèutiques i plans assistencials per cobrir aquestes noves necessitats i/o 

demandes, que no són cobertes pel sistema de salut pública.  

Per tant, tot i que no he pogut obtenir respostes a les entrevistes que volia realitzar a les 

dones supervivents que actualment estan sent partícips de la prova pilot que s’està 

duent a terme aquí a Catalunya sobre els beneficis de la teràpia quina, em centraré en 

tota la informació rebuda, a més de la meva experiència treballant amb infants amb 

discapacitat a través de l’equinoteràpia, per tant, puc dir diferents què: 

- Dins la teràpia amb cavalls hi ha una o dues professionals realitzant una atenció 

especialitzada, personalitzada i integral. Es crea un vincle entre les diferents 

parts. Aquest suport social i emocional en moltes ocasions és el més important. 

- Treballar amb un animal d’aquestes dimensions i aconseguir una bona 

comunicació amb aquest, fa que la persona se senti bé i li pugi l’autoestima. 

- Deixar-se tocar per l’animal i treballar la defensa tàctil, a causa de la cicatriu, al 

mateix temps que l’animal no jutja, fa que, es puguin acceptar i autoconsciènciar-

se del seu cos. 

- Muntar sobre l’animal permet: 

o Tenir la musculatura relaxada gràcies a la calor corporal de l’animal. 
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o Treballar l’equilibri i maximitzar el to muscular (exercici físic). 

o Treballar la mobilitat superior que s’ha vist afectada per les operacions. 

o Aconseguir una respiració diafragmàtica acord amb la de l’animal. 

- Sentir que pots fer tot això fa empoderar-te i millorar l’auto-eficiència.  

En conseqüència, puc dir, que la resposta a la meva pregunta sobre si la teràpia amb 

cavalls pot ser un recurs rehabilitador que ajudi a afrontar els canvis físics, emocionals 

i socials de les dones supervivents, és afirmativa. Per tant, és un bon tractament 

complementari, què, per tot l’aprés a partir del que he treballat, caldria enfocar-lo i tenir 

present diferents factors. D’una banda, el paper de l’animal és la base pel qual gira el 

tractament, tant per les característiques d’aquest, com per la importància de 

l’acompanyament professional  i el vincle que s’estableix a l’hora de dur a terme aquesta 

teràpia. D’altra banda, és important treballar sobre l’animal, perquè ajuda a millorar el 

nostre rang de moviment, la respiració, etc., ja que, com he mencionat abans, sentir-se 

bé a nivell físic va estretament lligat a nivell emocional, però a més, arribar a tenir una 

bona comunicació, tant amb l’animal com amb la instructora, fa que l’acompanyament 

sigui satisfactori. Quan en l’àmbit social, si hi ha un bon acompanyament integral per 

part de la professional, la dona veurà incrementar la seva qualitat i estil de vida en tots 

els aspectes. Així doncs, és imprescindible un bon acompanyament al llarg de la teràpia, 

a més d’una escolta activa per part de la professional per saber les necessitats, pors, 

etc., de la dona que té al davant i poder dotar-la d’eines per ajudar-la, el cavall n’és la 

primera.  

Per acabar, el darrer objectiu específic, era definir el paper de la professional 

especialitzada en educació social dins de les teràpies complementàries, concretament 

dins la teràpia amb cavalls. En els diferents estudis realitzats en altres països, així com 

el que s’està duent a terme a la fundació ambCavalls, hi manca aquesta figura. Des del 

meu punt de vista, i com ja he mencionat anteriorment, considero que l’educació social 

abasta col·lectius molt diversos per tal de dur a terme un acompanyament i dotar d’eines 

i recursos per a cobrir les necessitats d’aquestes persones i, és per aquest motiu que, 

considero necessària aquesta figura professional dins les teràpies no convencionals per 

a aquestes dones. Així doncs, l’educadora social tindria diferents tasques dins la teràpia 

amb cavalls, des de realitzar una atenció especialitzada, coneixent l’entorn de la dona, 

així com ajudar a pal·liar amb aquells efectes secundaris de la malaltia. Maneig de 

l’ansietat i la depressió donant a conèixer aquells afectes i símptomes de la recidiva, per 

exemple. Englobar i treballar conjuntament amb la família si es creu necessari, ja que el 

suport familiar és molt important i a vegades els familiars no saben com gestionar les 

seves emocions. Ajudar a adoptar un estil de vida més saludable, acompanyar-la a fer-
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se proves mèdiques, ensenyar-li altres recursos als quals pot recórrer per a millorar la 

seva qualitat de vida, etc. En general, donar una atenció més integral, centrant-nos en 

diferents aspectes de la vida de cada dona, que li poden suposar un conflicte o una 

limitació, i seguir ressaltant aquells que són una font d’autoestima i motivació.  
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7. Perspectives de futur  
 

 

Per a la redacció d’aquest apartat, em baso en l’anàlisi i els resultats obtinguts. Una part 

important en el treball és anar una mica més enllà d’allò que hem pogut conèixer a través 

de la nostra investigació. És interessant veure aquells aspectes que es poden millorar, 

canviar o afegir de cara a noves línies de treball. Per tant, donar propostes o noves 

directius pel que fa a la teràpia amb cavalls. Aquestes propostes poden ser possibles 

gràcies a totes les dones que han format part d’aquesta recerca, ja que sense els seus 

punts de vista i la seva necessitat de ser escoltades, no es podrien dur a terme millores.  

Així doncs, remarcar en primer lloc que, la meva recerca engloba un percentatge de 

població femenina cada vegada més nombrós a la nostra societat. Després de la recerca 

i els resultats extrets, hi ha una fita clara; donar un suport integral a tot aquest col·lectiu 

de dones supervivents. Aquest suport pot ser entre moltes altres coses, a través de la 

figura professional de l’educació social que hem vist que actualment és inexistent. A més 

de la teràpia tractada al llarg del treball.  

A partir dels resultats obtinguts, seria interessant veure altres dades i sub-estudis que 

ens permetessin profunditzar en diferents aspectes i possibles factors que podrien influir 

i interrelacionar-se els uns amb els altres. Així doncs, veure quins grups de dones en 

funció a les seves circumstàncies socials són més vulnerables que d’altres. Quin hauria 

de ser el paper dels professionals i dels diferents nivells assistencials, a més de com 

s’haurien de coordinar les diferents tipologies de teràpies, ja que s’han detectat 

mancances quant a l’assessorament psicològic, nutricional, de rehabilitació, etc. 

Paral·lelament a tot això, seria interessant dissenyar i implementar intervencions 

encaminades a millorar tots aquells aspectes relacionats amb el benestar de les dones 

supervivents. De cara a implementar de forma activa i coneguda la teràpia amb cavalls, 

s’haurien de tenir en compte diferents aspectes. D’una banda, el finançament d’aquest 

projecte, ja que s’hauria de donar a conèixer mostrant dades reals dels beneficis que 

se’n poden obtenir per tal que diferents associacions el volguessin implementar. A més, 

s’hauria de tenir present l’espai on realitzar-lo, ja que hauria de ser accessible per a un 

major nombre de dones. Així com donar a conèixer tots aquells beneficis que poden 

obtenir gràcies a aquesta teràpia que no els hi puguin aportar d’altres.  

Com la florida entre la neu, sobtada, la sang, la taca: el senyal de la 

pèrdua desmentint la mort.  

-Maria Mercè Marçal -   
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Per últim, transformar les campanyes de sensibilització del càncer de mama, ja que tot 

i que aquestes serveixen per ser conscients d’aquesta malaltia, no ens fan veure que a 

escala social ens falta adaptar-nos-hi més.  

Per tant, començar a fer petits passos per tal que aquestes dones se sentin 

acompanyades tant a nivell professional, personal, com social.  
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ANNEX 1 

Associacions de càncer de 

mama de Catalunya 

1. ASSOCIACIÓ GINESTA  

Pl. Penedès, 3 2n – 08720 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Tef 93 890 29 98 / 637 280 708 

associacioginesta@ginestavila.cat 

 

2. ASSOCIACIÓ ARIADNA 

Metge Carreras, 80 entl 3a –  

08640 OLESA DE MONTSERRAT 

Tef 93 778 47 08 / 646 151 696 

ariadna@associacio.e.telefonica.net 

 

3. L’OLIVERA 

C/ de la Mel, 8 – 08240 

MANRESA 

Tef 93 875 23 10 

olivera@ajmanresa.org 

 

4. ASSOCIACIÓ MARINADA VNG 

Plaça de l’Associació d’Alumnes  

Obrers 1 – Centre Cívic La Geltrú –  

08800 VILANOVA I LA GELTRU 

Tef 93 814 74 06 

marinadavng@gmail.com 

 

5. ASSOCIACIÓ DE DONES DE 
CERDANYA – L’ALIGA 

C/ Alfons I, 44 A – 17520 
PUIGCERDÀ 

Tef 972 140 780 

 

6. ONCOLLIGA 

Barcelona C/ Rector Ubach, 5 bxs 

- 08021 BARCELONA 

Tef 93 240 58 88 / 615 223 227 

barcelona@oncolliga.org  

 

7. ONCOLLIGA GIRONA 

C/ Illa de Fuerteventura, 10 –  

17007 GIRONA 

Tef 972 224 963 

direccio@oncolligagirona.cat 

 

8. LLIGA CONTRA EL CANCER 
DE LES COMARQUES DE 
TARRAGONA I TERRES DE 
L’EBRE 

Avda Catalunya, 11 ent – 43004 

TARRAGONA 

Tef 977 232 424 

 

9. OSONA CONTRA EL CÀNCER 

Rambla de l’Hospital, 52 – 08500 

VIC 

Tef 93 885 12 41 

osonacontraelcancer@yahoo.es 

 

10. ADIMA 

Avda Alcalde Rovira Roure, 80 –  

25198 LLEIDA 

Tef 973 167 141 

adimalleida@gmail.com 

 

 

 

mailto:associacioginesta@ginestavila.cat
mailto:ariadna@associacio.e.telefonica.net
mailto:olivera@ajmanresa.org
mailto:marinadavng@gmail.com
mailto:barcelona@oncolliga.org
mailto:direccio@oncolligagirona.cat
mailto:osonacontraelcancer@yahoo.es
mailto:adimalleida@gmail.com


                                                                

2 
 

11. ONCOLLIGA TERRASSA 

C/ Sant Pau, 23 bxs – 08221 

TERRASSA 

Tef 93 736 14 34 

terrassa@oncolliga.org 

 

12. GRUP DE DONES JADE 

Can Cabanyes / Rambla Sant Joan 

59-77 – 08917 BADALONA 

Tef 667 641 891 

 

13. ASSOCIACIÓ GINKGO 

Plaça Maragall, 1 – 08600 

BERGA 

Tef 696 074 812 

Ginkgo.apacbergueda@hotmail.co
m 

 

14. FUNDACIÓ TÈCNICA I 
HUMANISME 

Coordinadora Fundació Tècnica i 
Humanisme 

Ronda General Mitre, 5 3r/2a 

Tef 93 203 47 23 

ftih@ftih.org / voluntaris@ftih.org  

 

15. ASSOCIACIÓ DACMA 

Masia Ca l’Armand – C/ Bonviatge, 
37 – 08970 

SANT JOAN DESPI 

Tef 93 477 50 73 

associaciodacma@gmail.com 

 

 

 

16. GAMIS 

Apartat de correus 12026 –  

08080 BARCELONA 

Tef 687 878 818 / 687 580 298 
Consultes 

junta@gamisassociacio.org 

 

17. MARESME ONCOLÒGIC 

C/ Sant Pelegrí, 3 – 08301 

MATARÓ 

Tef 93 796 22 78 / 685 981 264 

onc@maresmeoncologic.org 

 

18. SIAD DEL SOLSONES 

C/ Dominics, 14 – 25280 

SOLSONA 

Tef 973 482 003 

atenciodona@solsones.ddl.net 

 

19. FUNDACIÓ ROSES CONTRA 
EL CÀNCER 

Apartat de correus 274 – 17480 

ROSES 

Tef 972 151 295 / 619 182 938 

fundacio@fundacioroses.org 

 

20. ASSOCIACIÓ FÈNIX D’AJUDA 
I SUPORT CONTRA EL 
CÀNCER 

C/ Aiguadora, 12 – 25280 

SOLSONA 

Tef 697 169 125 

fenixsolsones@gmail.com 

 

 

mailto:terrassa@oncolliga.org
mailto:Ginkgo.apacbergueda@hotmail.com
mailto:Ginkgo.apacbergueda@hotmail.com
mailto:ftih@ftih.org
mailto:voluntaris@ftih.org
mailto:associaciodacma@gmail.com
mailto:junta@gamisassociacio.org
mailto:onc@maresmeoncologic.org
mailto:atenciodona@solsones.ddl.net
mailto:fundacio@fundacioroses.org
mailto:fenixsolsones@gmail.com
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21. ASSOCIACIÓ DONES 
SOLSONÈS 

Casal de Cultura, s/n  

Bústia 19 – 25280 

SOLSONA 

Tef 679 388 354 

associaciodonessolsones@gmail.co
m 

 

22. ASSOCIACIÓ ONCOLÒGICA 
DR.AMADEU PELEGRÍ 

C/ Advocat Gallego, 43840 

SALOU 

Tef 649 254 884 

aodapelegri@gmail.com 

 

23. ASSOCIACIÓ ARENYENCA 
D’AJUDA CONTRA EL 
CÀNCER 

Edifici Calisay, planta 2a, 08350 

ARENYS DE MAR 

pinfar@gmail.com 

 

24. GRUP IRIS 

Tef Particular 647 659 470 

contacte@grupiris.cat 

mailto:associaciodonessolsones@gmail.com
mailto:associaciodonessolsones@gmail.com
mailto:aodapelegri@gmail.com
mailto:pinfar@gmail.com
mailto:contacte@grupiris.cat
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ANNEX 2  

 
 

 

 

AUTORITZACIÓ 

 
En/   Na.............................................................................................................. autoritza 

que  es  pugui  realitzar  una  entrevista  amb  la  finalitat  exclusiva  de  recollir  dades  

per  a la realització d’un Treball de Final de Grau de l’estudiant………………................. 

de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic que 

tracta sobre Les supervivents de càncer de mama i la teràpia equina.  

 
 

 
Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals de les 

persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones 

que col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada de totes les 

persones, grups o institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball; 

utilitzar la informació obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels 

resultats del treball a les persones, grups o institucions col·laboradores”. 

 
 
 

...................................................... 

 
Signatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................... , ............. de ................................. de 2019 
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ANNEX 3 Entrevistes a dones supervivents 
 

ENTREVISTA Nº 1 
 

Benvolguda,  

Sóc l’Anna Vila Raurell, alumna d’educació social de la Universitat de Vic i actualment 

estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest treball tracte sobre la teràpia a cavall 

en les supervivents de càncer de mama i en els seus possibles beneficis.  

L’objectiu d’aquesta entrevista, és donar una resposta més específica i una visió més 

aproximada a les meves preguntes d’investigació.  Per tant, la seva participació en 

aquesta recerca em seria de gran ajuda per ampliar el meu coneixement.  

Les seves respostes seran anònimes, confidencials i únicament amb fins lucratius.  

Gràcies per avant.  

 

Quants anys tens? 

Tinc 54 anys. 

Quina edat tenies quan et van diagnosticar el càncer de mama? 

El càncer de mama me’l van diagnosticar fa 6 anys, o sigui quan tenia 48 anys.  

Entenc que primer et van fer quimioteràpia i després radioteràpia? (gr8) 

Sí, primer em van dir que només ho traurien, però un cop m’ho van analitzar, em van fer 

quimio i radio.  

Primer et van treure el tumor? 

Sí, em van treure el pit quan jo li estava donant de mamar a la meva filla de tres anys.  

Com era la teva vida llavors? (Estabilitat laboral i familiar, objectius personals, 

etc.). (gr12) 

Treballava molt i feia moltes coses, tenia una vida molt activa.  
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Com vas saber que tenies càncer? (T’ho vas notar tu amb diferents símptomes, 

t’ho va dir el metge...) (gr14) 

Bé, m’ho vaig imaginar. Abans de quedar-me embarassada jo ja sabia que tenia càncer. 

Però m’ho van diagnosticar al cap de tres anys. Abans de quedar-me embarassada jo 

ja pensava que tenia alguna cosa, però em van dir que no era res, que tenia els pits 

fibroquístics, però no van fer gaire cas. Amb les mamografies no es veia res estrany.  

 

Després et quedes embarassada i decideixes mirar-te el pit? (gr16) 

No, la ginecòloga em va dir que m’ho mirés per estar tranquils. Primer m’ho van analitzar, 

però no va sortir res, tot i això, a la segona analítica sí que va sortir que tenia càncer.  

I amb aquesta proba que et van fer? 

Punxen el quist i després treuen teixit. Però es que, no es podia punxar perquè era tan 

dur, ho sigui el meu pit havia fet tanta protecció perquè no passes a la llet, això suposo, 

que va quedar com parat. El cos és savi, diuen, i llavors no va anar a més, però bueno, 

em van treure tot el pit per protegir, perquè com estava alletant i tot, va ser treure-ho tot 

per l’àcid làctic i tot això, per no tenir més problemes.  

Actualment estàs “lliure” de la malaltia? Com és la teva vida ara, que ha canviat? 

Sí. Bé, bueno han canviat coses, però segueixo, la vida la segueixo perquè si no 

segueixes... 

El fet de passar per un càncer ocasiona una baixa laboral de llarga durada, en 

moltes ocasions malestar que pot ocasionar que la persona deixi la seva vida 

social de banda i es tanqui en ella mateixa, entre altres coses. A tu, el fet de passar 

per aquesta malaltia t’ha suposat canvis en l’àmbit familiar, social o laboral? En 

cas afirmatiu, quins? (gr22) 

A mi, em van dir que ja no podia treballar, mai més. De la meva feina no, vaig anar a 

aquests que et fan la baixa, és com una mena de jutge que et ve i et mira, un tribunal 

mèdic et valoren el que tens i em van dir que la meva feina ja no la podia exercir mai 

més.  
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Perquè suposava un sobreesforç? 

Sí, perquè jo sóc quiromassatgista llavors tinc limfedema en un braç i clar si faig molt 

d’esforç doncs se m’infla el braç. I clar jo bramant com una descosida, vaig haver d’anar 

al psicòleg per mentalitzar-me i bueno ara bé. Has de superar i entendre que ja no...  

I pel que fa a la teva vida social? (gr26) 

Jo no em vaig tancar en banda. Ara potser com que encara estic en el procés de la 

reconstrucció, clar en el moment d’anar a la platja o la piscina tot això, saps? Intento 

no... jo era una persona que cada dia anava a la platja ara intento... si ho puc evitar 

saps? No per res, perquè em sento incòmode per mi i ja està.  

Et vas adaptar bé a la malaltia? Per què? 

Sí, bueno tenia moments de tot, elles ho van passar més amb mi, no sé com estava jo. 

Intentava fer vida normal més que res per la petita, ella és la que em va ajudar. Les 

coses no passen perquè sí. Jo volia que em miressin l’estómac perquè jo em pensava 

que tenia alguna cosa a l’estómac i resulta que estava embarassada. Menys 

embarassada, m’esperava qualsevol cosa i mira.  

Des del moment que te’l detecten vas començar a tenir seguiments mèdics?(gr30) 

Sí, són molt pesats eh. Si clar, perquè ara ja quedem per operar, ara ja quedem per no 

sé que.... i no et dóna temps d’assimilar que ja és una cosa rere l’altre. És un any que 

t’atabalen molt.  

O sigui, en el moment que a tu te’l diagnostiquen fins al final del procés quant 

temps passa? (gr32) 

Primer que et deixen rebentada, les defenses et baixen moltíssim, et quedes abatut. 

Quan et fan la quimio és una setmana que quan comences a aixecar el cap ja t’arriba la 

pròxima, dius ai mira, ara estic bé i pam, ja te la tornen a fotre. I la radioteràpia, un cop 

acabes la quimio dius, bueno ja està, comencen a sortir els cabells i dius bueno ja 

començo a ser jo i després la radioteràpia va ser el pitjor. Cada dia, cada dia, res, cinc 

minuts, però eren cinc minuts que... em va sortir una al·lèrgia que em vaig quedar tota 

plena de grans, ui, ho vaig passar molt malament amb la ràdio, em van cremar les 

tiroides... clar ara hi ha tot un després, perquè ara per això de les tiroides m’haig de 

medicar, tinc un caràcter així molt canviant també pel fet que el cos et canvia, amb una 

edat que les hormones estaven com estaven.  
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El procés mèdic, bueno el tractament és per tothom igual. Depenen del tipus de càncer, 

perquè jo tenia tres tipus de càncer i clar depèn de quin tipus tens, doncs et posen un 

tractament o un altre.  

I el teu quan va durar? (gr35) 

Jo 8 sessions de quimio i era una per mes, no cada tres setmanes una i després acabes 

la quimio i ja comences la ràdio, durant quaranta no sé quants dies. És allò que vols 

oblidar allò, “pasa palabra”, passar pàgina i doncs va ser com un més i mig, els caps de 

setmana descansa, però la radio era cada dia.  

Aquest fet que tinguessis tants seguiments mèdics i un cop estàs lliure de la 

malaltia aquests seguiments mèdics amb el temps es van allargant.  

Sí, sí, ara vaig un cop a l’any.  

Et sents depenent del sistema de salut? (gr39) 

Sí, perquè a vegades vas i penses a veure que et diran. Cada cop que et fan l’analítica 

o cada cop que tens una sensació penses ai a vera si ara tindré.... saps? Agafes por, 

agafes por.  

A una recaiguda? 

Sí, perquè a més, et trobes amb tanta gent, bueno hi ha moltíssima gent que ho té, molts 

casos, moltes no hi són, gent doncs mira una amiga meva, una de les que anàvem 

juntes, una ja no hi és, ella es va morir de càncer perquè va fer metàstasi i no va haver-

hi res a fer. I una altra amiga també que tenia alguna cosa a l’estómac i resulta que tenia 

un quist al cap, i va durar dos o tres mesos. Vull dir que, clar dintre del procés també 

veus coses.  

I quant a tu, has dit que la teva germana en va agafar? 

I la meva mare també.  

Ho sigui, el vostre és genètic? 

No, no, la meva mare va agafar càncer de pulmó, la meva germana, càncer de pit, però 

li van treure el quist i prou, però ja van mirar-ho si era genètic i no.  
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Des del servei mèdic us assessoren o us indiquen a quins recursos podeu accedir 

un cop acabat el tractament? En cas afirmatiu, quins? (gr47) 

Sí, teràpies de grup i això. O sigui quan jo estava fent la quimio em van dir que si jo volia 

anar al psicòleg i jo vaig demanar que sí, perquè clar no sabia com dir-li a la meva filla. 

El meu problema no era jo, perquè jo sabia que ho passava i ja està, la meva 

preocupació era la meva filla petita, com li explico, com li dic que la seva mare està aquí 

mig moribunda saps? Això a mi em va.... costa eh encara explicar. Tan petita, era això, 

perquè jo ja la vida ja l’he viscut però clar, ella era la que m’ajudava no, en si. Les coses 

passen per alguna cosa, l’altre dia ho parlava amb una amiga i em deia, és què la teva 

filla.... hi ha coses que, perquè jo pensava que em quedava embarassada i igual el 

perdia, perquè amb 44 anys, ja no era una edat de tenir fills, has de ser jove no... no 

vaig tenir cap problema, va anar l’embaràs súper bé, el part també, vull dir tot molt bé. I 

jo deia, aquesta nena ha vingut per alguna cosa, per alguna cosa ha vingut, i mira, va 

ser el meu puntal. A part de la família, he tingut molt de puntal amb tots.  

Llavors, entenc que la psicòloga o el mateix metge, et va recomanar fer aquestes 

teràpies? 

Sí, em va anar bé eh. A Vilassar hi ha un centre que és l’Oncolliga i tenen gent preparada 

per teràpies de grup, que totes hem tingut més o menys el mateix. Nois i noies eh, càncer 

de còlon, càncer de pulmó, de tot.  

I et van donar algun recurs? (gr51) 

Sí, gratuïtament. Vaig estar durant molt de temps, com dos o tres anys.  

I com et van anar? 

Molt bé, perquè hi havia vegades que pensava osti jo estic molt bé, perquè veus cada 

un que dius...que podrien estar millor i no ho estan. Potser perquè estan sols, perquè no 

tenen a ningú que els estiri, no ho sé. Hi ha gent de tot i cadascú té el seu caràcter i veu 

la malaltia de maneres diferents.  

Quines són les teves necessitats un cop has acabat el tractament mèdic? Quines 

pors, neguits o inquietuds tens actualment? (gr55) 

No, això jo penso que no. Més aviat estic emprenyada perquè no em poso a fer dieta ni 

faig esport, no foto res, un desastre. No, no tinc por, por no en tinc. Quan vaig al metge 

penso, si m’han de dir alguna cosa, ja m’ho diran no tinc allò neguit, penso, clar que ho 

penso però jo mateixa ja em canvio el xip. Però clar, podria cuidar-me una mica més, 
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sempre estic distreta i sempre faig coses, pinto quadres, cada dia vaig a passejar els 

gossos a la platja...  

Si et plantegessin dur a terme una teràpia amb cavalls per a dones supervivents 

com tu, la realitzaries? Per què? 

I tant, bueno a mi m’encanten els animals, els cavalls em fan molt de respecte no, però 

m’agraden. De jove havia anat a muntar a cavall, i ara no sé si podria o no, per la força 

dels braços.  

Perquè, tu quins efectes has tingut a part del limfedema? (gr59) 

Clar què, jo tinc els pectorals tocats. Em van posar expansor, després em van posar 

pròtesis, una se’m va infectar, me la van haver de treure, ara estic pendent de la 

reconstrucció d’una, saps allò que... puf.. és pitjor després que no realment el que és la 

malaltia, perquè un cop t’ho treuen ja estàs bé. Clar has de fer la teràpia tot el que 

comporta la quimio i la radio, això és el que...  

Tu has sentit que després, un cop et diuen que ja estàs curada i lliure de la 

malaltia, creus que quedeu desateses del sistema de salut? 

No, perquè hi vas cada any i sempre tens qualsevol cosa truca... i sempre tens allà gent 

que està allà. Ara em va sortir un petit quist aquí al cap i m’ho van mirar i em van dir que 

no em tocava res del cervell i que tampoc era dolent. Aquí (s’assenyala entremig del pit) 

també em va sortir un petitó i no era res. Però sempre m’ho han mirat molt bé. Jo amb 

l’equip mèdic molt bé.  

Jo volia estar com abans, però clar, igual, igual no quedes. Però en ello estamos, la lluita 

és cada dia.  

Per acabar, quin missatge li donaries a una dona que acaba de ser diagnosticada 

de càncer de mama? (gr64) 

Ànims, que faci el que li diguin que és un any de transició, que és un any que té per 

estar per ella i clar... millor que et toqui la loteria, però clar si et toca un càncer doncs 

t’has d’aguantar, i ho passes i un cop ho acceptes... quan acceptes el que tens, és quan 

et tranquil·litzes. Mentre t’ho detectin i t’ho puguin treure, encara que després no estiguis 

del tot tan bé, que igual no quedes... però millor això a què et diguin que no tens res a 

fer i et moriràs. Jo també sóc així de què miro el pitjo sempre, podria haver passat no, 

però mentre ho puguis explicar. No estarem sempre tampoc, vull dir que la vida l’hem 

de viure ara i el moment que estem ara. A mi si em dius, anem a veure cavalls, doncs jo 

vinc. La vida és això, i s’ha d’entendre així, avui i som, i demà no ho sabem, perquè no 
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cal que tinguis càncer, també pot ser que tinguis un accident de cotxe o un atac de cor 

o jo que sé, vull dir que avui i ets i demà no ho saps.  

Moltes gràcies pel teu temps, la teva sinceritat i la teva lluita.  
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ENTREVISTA Nº 2 
 

Benvolguda,  

Sóc l’Anna Vila Raurell, alumna d’educació social de la Universitat de Vic i actualment 

estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest treball tracte sobre la teràpia a cavall 

en les supervivents de càncer de mama i en els seus possibles beneficis.  

L’objectiu d’aquesta entrevista, és donar una resposta més específica i una visió més 

aproximada a les meves preguntes d’investigació.  Per tant, la seva participació en 

aquesta recerca em seria de gran ajuda per ampliar el meu coneixement.  

Les seves respostes seran anònimes, confidencials i únicament amb fins lucratius.  

Gràcies per avant.  

 

Quants anys tens? 

59 anys. 

Quina edat tenies quan et van diagnosticar el càncer de mama? 

49 anys. 

Com era la teva vida llavors? (Estabilitat laboral i familiar, objectius personals, 

etc.). (gr8) 

Treballava, tenia la família, els nanos, el marit, sorties el que podies sortir, si volia anar 

a la platja, hi anava, si volia anar a la muntanya, hi anava, bé, normal.  

Tenies una vida social activa? 

Sí, activa, sí.  

Com vas saber que tenies càncer? (T’ho vas notar tu amb diferents símptomes, 

t’ho va dir el metge...) (gr12) 

Bé, perquè tenia un bony entremig dels dos pits, me l’anaven mirant i em deien: si bé, 

això s’ha d’anar controlant cada tres mesos.  

I cada tres mesos anava a fer-me una ecografia, i la ginecòloga em deia: no, això és 

grassa. Fins i tot, el que em feia l’ ecografia em deia: no et preocupis que és grassa. 

Però una vegada em va començar a créixer i li vaig dir a la ginecòloga. I va decidir 

punxar-me per agafar-me teixit i analitzar-lo i quan tornés al cap de 15 dies donar-me 
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els resultats. I sí, em van treure teixit i me’n vaig anar. Però l’endemà em va trucar que 

hi anés. Era el mes d’agost i havia d’anar a l’hospital i dic: - A l’hospital?, Jo no hi puc 

anar ara a l’hospital. Però que és això? – Se t’han de fer una sèrie de probes i has d’anar 

a l’hospital i contactar amb la X, que és la que et portarà -.  Ho vaig haver de fer, i a 

partir d’aquí em vaig haver de fer totes les proves.  

La primera prova que em van fer era una biòpsia que, a mi no m’havien fet mai res i 

clar... em posen allà amb una llum tènue, amb una agulla així de llarga i em diu: - que, 

així que tens?-  O no ho sé, un bony. Però vaja, ja em diuen que és de grassa-.  

Me’l toquen i diuen: jo no sé que serà, però grassa no és. I clar, llavors ja vaig estar 

cagada. I ja va començar tot.  

El dia que ja vaig tenir totes les proves, em van trucar i em van dir: vine dimecres i vina 

acompanyada, que és millor que sigueu dos persones que és molta informació. Hi vaig 

anar acompanyada i llavors és quan m’ho van dir i em va tocar assumir-ho.  

I quan va durar tot el procés? Des que vas començar la quimio i la radio? (gr18) 

Un any, clar, primer vaig començar la quimio, després em van operar, i després em van 

fer la ràdio. Em van treure un pit i tots els ganglis de l’aixella.  

Actualment estàs “lliure” de la malaltia? Com és la teva vida ara, que ha canviat? 

Clar, ara no acabo d’estar lliure de la malaltia. Jo vaig acabar, llavors la mar de bé, vaig 

estar prenent pastilles durant 5 anys, cada any anava a revisió i molt bé, i ara l’any 

passat, al mes de febrer, em van donar l’alta. Després de 10 anys, cinc anys amb 

pastilles i cinc anys sense pastilles. Finalment em van donar l’alta i al cap d’un mes o 

mes i mig, em vaig trobar aquí (al costat del coll) un gangli inflamat i vaig anar al CAP i 

em van fer anar a la unitat de diagnòstic ràpid, em van punxar i em van dir que estava 

afectat. S’havia de mirar d’on venia i el que he entès jo, és que, com no hi ha cap tumor 

enlloc, dedueixen que és el mateix pit que s’ha escapat un focus. Ara faig un tractament 

amb pastilles i a més, m’han trobat una mica de metàstasis als ossos però diuen que 

molt poca cosa. Ara em fan una injecció, a més de les pastilles pels ossos que me les 

hauré de prendre sempre. I, així estic, però bueno.  

Et vas adaptar bé a la malaltia? Per què? (gr22) 

Sí. Perquè a més em trobo bé, a vegades em fa una mica de mal l’esquena, però es que 

abans també te’n feien de mal les coses. El que passa és que, si tinc un dolor una mica 

estrany penso: ai, ai, ai. Ara, que és la segona vegada, encara que només em faci mal 

un dit, penso que potser és dels ossos.  
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Et sents més insegura, potser? 

Sí, exacte. Però miro de no pensar-hi gaire i com que tampoc em van donant mals 

pronòstics, perquè cada vegada que hi vaig em diu que la cosa va bé, que els valors 

tumorals baixen i que va bé, doncs ja està.  

El fet de passar per un càncer ocasiona una baixa laboral de llarga durada, en 

moltes ocasions malestar que pot ocasionar que la persona deixi la seva vida 

social de banda i es tanqui en ella mateixa, entre altres coses. A tu, el fet de passar 

per aquesta malaltia t’ha suposat canvis en l’àmbit familiar, social o laboral? En 

cas afirmatiu, quins? (gr26) 

El meu home i els meus fills des d’un principi ja van veure el que em va quedar i m’ho 

curaven si feia falta. A més, a mi em van posar un expansor i clar, no em vaig veure mai 

plana, com he vist fotos de gent, però bé, és igual eh.  

I la vida social, jo com podia treballar igualment perquè és una empresa familiar, clar, 

en tot el procés vaig seguir treballant, perquè al treballar a casa aquí al despatx, si em 

volia quedar, baixava i treballava, si un dia estava més cansada doncs no anava tan de 

pressa o aquell dia em quedava a casa.  

O sigui, no vas notar un canvi dràstic? 

No. Al contrari, em distreia molt més perquè em venia molta gent a veure. Cada vegada 

que tenia una sessió de quimio, aquell dia no venia, però el següent sí.  

Les dones que esteu passant per aquest procés teniu molts seguiments mèdics. 

Et sents depenent del sistema de salut? Creus que un cop acabat el tractament de 

quimioteràpia o radioteràpia quedeu poc ateses pel servei mèdic? (gr31) 

Sí, però ja m’agrada. Però es que, estàs patint, perquè quan vaig deixar de prendre les 

pastilles al cap de cinc anys, vaig pensar: i ara que? Em van dir que les pastilles ja 

havien fet el seu efecte i que m’anirien controlant fins als deu anys. I cada any anava a 

fer-me la revisió i ja està.  

Jo no em vaig sentir desatesa, perquè sí que és veritat que al principi són molts 

seguiments i després es van allargant, però pensava, mira si em donen dos mesos que 

bé, veus que la cosa va bé. Ara, a la que em van donar l’alta sí que vaig pensar, i ara 

que? Però bueno. Si tinc algun dolor, fins que el metge no em diu que no és res, estic 

angoixada. Ara, quan he fet la recidiva, ho penso més que abans.  
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Des del servei mèdic us assessoren o us indiquen a quins recursos podeu accedir 

un cop acabat el tractament? En cas afirmatiu, quins? (gr34) 

No, si no ho preguntes, diria que no. Però jo tampoc em vaig interessar. Sóc una mica 

reticent amb aquestes coses. Però aquí a la botiga venia molta gent i m’anaven dient:  

mira perquè no proves això o això altre. I al principi m’ho van dir tant que sí que vaig 

anar amb el Santos Martín que és oncòleg i fa coses naturals. I el dia abans de la quimio 

m’injectava una cosa que no me’n recordo el que era, que em feia baixar el nivell de 

sucre i després una altra cosa.  

Quines són les teves necessitats un cop has acabat el tractament mèdic? Quines 

pors, neguits o inquietuds tens actualment? 

Vull fer coses, només coses, anar a córrer, anar al gimnàs, anar a cansar-me. Però no 

ara que ja han passat deu anys del primer cop, sinó, molt abans, als cinc o sis anys, que 

ja em trobava bé. Fer coses, al principi quan et trobes bé, moltes ganes de fer coses.  

Si et plantegessin dur a terme una teràpia amb cavalls per a dones supervivents 

com tu, la realitzaries? Per què? (gr38) 

Jo ara així d’entrada et diria que no, però si m’ho expliquessin, ho provaria, sí. Ara, jo 

anar allà a informar-me, no. Però si em ve algú a explicar-m’ho clar que ho faria.  

Trobes a faltar, doncs, que s’expliquin altres teràpies complementàries durant el 

càncer i després del càncer? 

Sí, tu allà no t’ho explica ningú. Perquè a mi no m’ho va explicar ningú. Si tu preguntaves,  

ja t’ho deien, però sinó no.  

Per acabar, quin missatge li donaries a una dona que acaba de ser diagnosticada 

de càncer de mama? (gr42) 

Que passarà dos o tres dies malament, però que després comenci a pensar en tot el 

que té, si té família, si té pares, si té germans, si té fills, si té amics, i que pensi si es 

troba bé, perquè no s’ha de trobar pas malament sempre. Doncs que surti que es 

distregui, si li ve de gust per llegir, que llegeixi, si vol caminar que camini, i que no pensi 

més enllà, només en el dia a dia. Si avui ho has passat bé, doncs ja està, si has d’anar 

a fer químio doncs hi vas, i quan arribis a casa, doncs vas fent. T’aniràs trobant 

cansadeta però és una cosa que es pot aguantar i si estàs bé de pensaments, si els 

tens bons, per un dia que et trobes malament tampoc passa res.  

Jo no pensava més enllà de res, i quan anava a les visites preguntava el just i sabia el 

mínim, el que a mi em preocupava. 
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No t’has de capficar amb tot, sinó anar-ho sabent de mica en mica i anar-te 

tranquil·litzant i ho assumeixes. Hi haurà moments que hi pensaràs i diràs: ufff. N’hi 

haurà d’altres que en canvi, no. És qüestió d’actitud.  

 

Moltes gràcies pel teu temps, la teva sinceritat i la teva lluita.  
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ENTREVISTA Nº 3 

 

Benvolguda,  

Sóc l’Anna Vila Raurell, alumna d’educació social de la Universitat de Vic i actualment 

estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest treball tracte sobre la teràpia a cavall 

en les supervivents de càncer de mama i en els seus possibles beneficis.  

L’objectiu d’aquesta entrevista, és donar una resposta més específica i una visió més 

aproximada a les meves preguntes d’investigació.  Per tant, la seva participació en 

aquesta recerca em seria de gran ajuda per ampliar el meu coneixement.  

Les seves respostes seran anònimes, confidencials i únicament amb fins lucratius.  

Gràcies per avant.  

 

Quants anys tens? 

48 anys.  

Quina edat tenies quan et van diagnosticar el càncer de mama? 

En tenia 46. 

Com era la teva vida llavors? (Estabilitat laboral i familiar, objectius personals, 

etc.). (gr8) 

Doncs normal, el dia a dia treballava, tenia una vida familiar tranquil·la, em dedicava a 

casa, als meus fills i al meu entorn familiar, la meva mare, la sogra. Feia sortides amb 

el meu home però tampoc res de l’altre món. No tenia una vida social activa perquè 

tampoc soc persona de sortir gaire. Tenia els meus baixons, per què volia canviar una 

sèrie de coses meves, obrir-me més, sortir més, però tampoc podia a causa del meu 

entorn familiar. En aquell moment no vaig poder pel moment familiar en el que em 

trobava, estava més lligada.   

Com vas saber que tenies càncer? (T’ho vas notar tu amb diferents símptomes, 

t’ho va dir el metge...) 

Jo em vaig palpar el pit i em vaig notar un bony al pit dret. És cert que feia tres anys que 

al mateix pit m’havia notat un bony i en el seu dia vaig anar al metge em van fer les 

proves corresponents i em van veure que era un nòdul i em van fer una punció en el pit, 

en la que et treuen líquid, i van veure que era càncer i en comptes de fer-me altres 
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proves com la biòpsia per assegurar que realment era dolent, doncs em van dir que 

tenia càncer de pit, que era dolent i que em podria caure el cabell, que segurament 

m’haurien de fer tractament, i al cap d’un parell o tres de dies, em van fer una biòpsia i 

va resultar que no era dolent. Igualment m’ho van extirpar i al cap de tres anys, jo em 

vaig anar a fer una revisió particular, una mamografia i estava tot correcte. Al cap d’un 

any em palpava el pit i em vaig notar un bony però no li donava importància perquè 

pensava que s’havia fet un quist. Jo estava molt tranquil·la, i quan vaig anar al metge, 

jo al gener ja ho sabia i vaig esperar dos mesos o tres, perquè no li donava importància, 

però vaig pensar que m’aniria a fer una revisió per si de cas,  i quan em van fer dos 

mamografies i una ecografia i una biòpsia, doncs al cap d’una setmana ja van veure que 

era dolent. Em van trucar i va començar tot el procés, em van dir que era solent, que 

s’havia d’operar, que hauria de fer tractament, etc.  

I aquest procés, des de que vas començar la quimio fins que vas acabar amb la 

ràdio, quan de temps va durar? (gr12) 

Uns sis mesos, primer em van operar, em van operar el maig i al juny vaig començar la 

quimio i va durar sis mesos, fins novembre. Després vaig tenir el desembre de descans, 

al gener em van tornar a operar, perquè el tumor era gran i em van tornar a fer una 

neteja, una ampliació de marges es diu. I després quan vaig estar recuperada, perquè 

se’m va infectar un punt llavors vaig començar al març la radioteràpia i van ser sis 

setmanes. En general tot el procés va durar un any i mig. Amb la radio et diuen que no 

afecta tant, però et quedes aixafada suposo perquè hi ha radiació i hi has d’anar cada 

dia.  

Quan s’acaba la radio s’acaba el seguiment mèdic? (gr14) 

Bueno tens controls. A veure, quan comences la quimio els primers tres mesos fas la 

primera sessió de dilluns a divendres i després et deixen quinze dies de descans, ja que 

és la més forta. Això durant els primers tres mesos, els altres tres mesos restants, no és 

tan forta i ho has de fer cada dia de dilluns a divendres durant tres mesos. Al llarg del 

procés, no recordo si era cada setmana però et van fent analítiques i les revisions són 

molt constants. Llavors amb la radio ja no, crec que després ja és un cop al mes i 

després ja es van espaiant, perquè mira vaig acabar i ara diria que són cada tres o cada 

sis mesos.  

Actualment estàs “lliure” de la malaltia? Com és la teva vida ara, que ha canviat? 

En principi sí, jo ara no tinc càncer i amb la medicació que em prenc diàriament durant 

cinc anys i a més, cada més m’han de punxar, perquè tot això és hormonal. Quan 
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comences a fer el tractament si encara tens regla doncs al cap de dues sessions en el 

meu cas, ja se’m va retirar la regla. I les pastilles i d’injecció és perquè els ovaris i tot 

això, doncs ja no treballin.   

Ara com ara tot surt bé, poc a poc la meva vida torna a ser com abans, torno a treballar, 

faig activitats semblants a les que feia abans. Ara la vida me la miro diferent, intento 

valorar més la normalitat, i el fet de tenir salut i trobar-me bé, perquè no sabem valorar 

el trobar-nos bé.  

Et vas adaptar bé a la malaltia? Per què? 

Sí, em vaig adaptar bé, tot i que el tractament és dur, crec que el vaig portar bé.  

El fet de passar per un càncer ocasiona una baixa laboral de llarga durada, en 

moltes ocasions malestar que pot ocasionar que la persona deixi la seva vida 

social de banda i es tanqui en ella mateixa, entre altres coses. A tu, el fet de passar 

per aquesta malaltia t’ha suposat canvis en l’àmbit familiar, social o laboral? En 

cas afirmatiu, quins? (gr21) 

Ha canviat en el sentit que jo pensava que et treuen el mal i ja et trobes bé, i no et trobes 

bé, perquè la medicació et fa uns efectes secundaris, dolors a les articulacions, i no et 

trobes, no ho sé, jo anímicament no em trobo allò de bé, bé. I llavors això també em 

condiciona no. A més també li dones moltes voltes al cap i penses ostres a veure si no 

et trobes bé o et fa mal alguna part del teu cos i si tornarà a ser la malaltia... i tens alguns 

baixons. Però intento fer la vida normal. Et limita perquè moltes coses doncs no les pots 

fer com per exemple la feina, perquè a mi, a més del tumor del pit, em van treure 17 

ganglis de l’aixella i són els ganglis limfàtics. Has de vigilar en fer esforços o fer depèn 

de quina feina perquè no se t’infli el braç i estàs una mica limitada.  

A més et canvia, en el meu cas, al estar amb gent o relacionar-te, em vaig tancar en mi 

mateixa, tampoc tenia ganes d’estar amb gent. Em tancava en mi, m’agradava més estar 

a casa. La vida de parella també canvia, perquè no en tens ganes, perquè tampoc et 

trobes bé i es va refredant. Però en general amb la família bé, clar tots estan més per 

tu, veus la preocupació i l’angoixa del teu entorn, però els més propers et fan costat.   

Les dones que esteu passant per aquest procés teniu molts seguiments mèdics. 

Et sents depenent del sistema de salut? (gr24) 

Jo crec que sí que en soc depenent. Al llarg del tractament m’he trobat ben atesa. T’has 

d’anar fent uns controls i ets depenent, i ara també.  
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Creus que un cop acabat el tractament de quimioteràpia o radioteràpia quedeu 

poc ateses pel servei mèdic? 

No clar, no és tan constant, però com és una malaltia crònica que suposo que, no et 

mata la pròpia malaltia, vull dir, els controls hi són. Cada vegada més espaiosos, però 

arriba un punt que ja no tens uns controls. Però ara per ara no em sento poc atesa, però 

bueno ja fan el seguiment perquè el càncer de pit et donen d’alta hospitalària al cap de 

deu anys, i en principi un cop passen aquests 10 anys, clar ara els controls els vas tenint 

més espaiosos, però els vas tenint. Clar i després d’aquests anys, quan ja has passat 

per un procés, ja et donen l’alta perquè en principi ja no has de tornar a agafar la malaltia.  

Des del servei mèdic us assessoren o us indiquen a quins recursos podeu accedir 

un cop acabat el tractament? En cas afirmatiu, quins? (gr28) 

T’ofereixen un psicòleg. Llavors el que et diuen, que has d’intentar fer coses que 

t’agradin i que t’omplin, etc. Però no et diuen, ostres doncs ves a aquest centre. Però si 

vas a la psicòloga, doncs hi ha un centre que es diu Oncovallés i fan teràpies. Això ho 

he sabut arrel de la psicòloga que també està dins d’Oncovallés.  

Has acudit a algun altre servei o has realitzat algun altre tipus de teràpia 

complementària un cop passat el càncer? Quina? 

No, però durant el tractament em van aconsellar menjar una planta “anti-càncer” que es 

diu Kalanchoe.  

Quines són les teves necessitats un cop has acabat el tractament mèdic? Quines 

pors, neguits o inquietuds tens actualment? (gr32) 

No tinc cap necessitat específica, però és cert que tinc por a recaure, sempre estic 

pendent del meu cos. Al no trobar-me bé sempre penso que puc tenir qualsevol cosa.  

Creus que t’aniria bé realitzar alguna altra teràpia complementària per a intentar 

cobrir-les o solucionar-les? 

No. La psicòloga ja m’ho diu, però mai faig el pas. No he trobat allò que m’aniria bé.  

Si et plantegessin dur a terme una teràpia amb cavalls per a dones supervivents 

com tu, la realitzaries? Per què? 

Ho provaria si m’ajudés mentalment a desconnectar i no pensar-hi.  
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Per acabar, quin missatge li donaries a una dona que acaba de ser diagnosticada 

de càncer de mama? (gr38) 

Tranquil·la, te’n sortiràs. Passaràs una temporada dura però has de ser molt positiva. Li 

diria que no és tot flors, passarà un procés llarg i dur i que si ella necessita parlar, que 

s’obri i que tregui les seves pors i angoixes i que la gent del seu entorn li pot donar 

suport. No serà una cosa fàcil, però se’n pot ensortir i ha de ser optimista, dir jo puc i 

lluitaré fins al final per vèncer la malaltia.  

Jo estic contenta de tot perquè ara hi ha molts recursos, i de lo dolent de la malaltia 

t’ensenya valorar altres coses i bueno sempre quan et diagnostiquen una cosa així al 

principi veus molta muntanya, penses que no te’n sortiràs però te’n surts.  

Moltes gràcies pel teu temps, la teva sinceritat i la teva lluita.  
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ANNE 4 Entrevistes a professionals 
 

ENTREVISTA Nº 1 
 

Benvolgut/da,  

Sóc l’Anna Vila Raurell, alumna d’educació social de la Universitat de Vic i actualment 

estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest treball tracte sobre la teràpia a cavall 

en les supervivents de càncer de mama i en els seus possibles beneficis.  

L’objectiu d’aquesta entrevista, és donar una resposta més específica i una visió més 

aproximada a les meves preguntes d’investigació.  Per tant, la seva participació en 

aquesta recerca em seria de gran ajuda per ampliar el meu coneixement.  

Les seves respostes seran anònimes, confidencials i únicament amb fins lucratius.  

Gràcies per avant.  

Quina és la seva professió? 

Soc oncòloga mèdica.  

On treballa i quina és la seva tasca? 

Treballo a l’Hospital General de Granollers, com a oncòloga mèdica especialista en 

càncer de mama.  

Quants anys porta treballant amb dones que han patit o pateixen un càncer de 

pit? 

8 anys. 

Quines seqüeles físiques, emocionals i socials, de curta i llarga durada pot 

ocasionar haver passat per un càncer de pit? Quina probabilitat hi ha que en torni 

a desenvolupar un altre al llarg del temps? (gr9) 

De seqüeles físiques en poden quedar moltes i de diferents tipus, d’una banda, aquelles 

vinculades amb la recaiguda, per exemple, en casos de mastectomia, o en casos que 

cal un buidament axil·lar les limitacions de càrrega de l’extremitat afecta per evitar el 

limfedema. D’altra banda, aquelles vinculades amb la quimioteràpia. Poden ser de curt 

termini, com el cansament, la pèrdua de gana, el canvi de sabor en els aliments, 

sequedat a les mucoses, nàusees/vòmits/diarrea, algunes alteracions unguials, 

parestèsies a les mans i als peus, etc. Les de llarg termini, solen ser les parestèsies a 
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les mans i als peus, el risc de casio-toxicitat i el risc de desenvolupar leucèmies i sòl 

mielodisplàsies.  

Les seqüeles vinculades amb la radioteràpia, és l’envelliment.  

Quan a nivell emocional, el trasbals és intens pel propi diagnòstic i per la implicació de 

diferents tractaments i toxicitats vinculades. Sovint presenten símptomes adaptatius de 

l’esfera ansiosa-depressiva. A més, sovint, es tracta de dones amb un entorn familiar 

amb fills petits, pel que són un pilar en l’estructura familiar, el que pot fer trontollar el 

funcionament familiar.  

La probabilitat de recaiguda depèn de cada cas, principalment de la dimensió del tumor, 

de l’afectació ganglionar i del tipus de tumor (agressivitat). Pot oscil·lar entre risc molt 

baixos (<5%) a risc alt (>30%).  

Quan de temps ha de passar perquè a una dona se li doni l’alta mèdica? (gr14) 

Mínim han de passar 5 anys.  

Durant la malaltia, quantes visites han de fer a l’hospital? I quan han acabat el 

tractament? 

Si la malaltia és curable i han de fer quimioteràpia, les visites són trisetmanals durant 6 

mesos; posteriorment el seguiment és cada 3 – 6 mesos.  

Creu que el seguiment que es realitza un cop donada l’alta mèdica és  suficient? 

(gr18) 

Posteriorment a l’alta oncològica als 5 anys, el seguiment és exclusivament una 

mamografia anual. Des del punt de vista mèdic és suficient, tot i que possiblement per 

la pacient un seguiment més personalitzat en una consulta per exemple de “llargs 

supervivents” seria òptima per tal de poder detectar i tractar efectes adversos a llarg 

termini i recaigudes tardanes.  

Creus que aquestes dones acabant fent-se dependents del sistema de salut? Per 

què?  

La gran majoria no.  

Què troba a faltar en l’àmbit sanitari o què es podria millorar en el sistema català 

de salut per ajudar a totes aquestes dones? (gr22) 

Possiblement manca un enfocament de la malaltia més ampli, incloent-hi teràpies 

complementàries que les mateixes pacients cerquen externament.  
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Des del sistema mèdic se’ls dona informació d’altres recursos als quals poden 

accedir o altres teràpies complementàries que poden realitzar tant durat com al 

final de la radioteràpia i quimioteràpia? 

Normalment no, tot i que sovint les derivem a associacions d’ajuda contra el càncer que 

les informen.  

Quines teràpies/activitats complementàries podria fer una dona que ja ha finalitzat 

amb el tractament mèdic? (gr26) 

La principal l’exercici físic, en qualsevol de les seves vessants.  

Creu que és important que hi hagi altres serveis que puguin donar resposta a 

noves pors o necessitats que tinguin aquestes dones? Per què? Creus que en 

general elles n’estan suficient informades? (gr28) 

El suport psicològic és basic, i sovint no és prou ampli.  

Moltes gràcies per la seva dedicació i el seu temps. 
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ENTREVISTA Nº 2 

 

Com neix grup Àgata? 

Mira, ha Espanya hi havia potser una associació amb dones amb càncer de mama que 

si no recordo malament, estava al País Basc. I llavors aquí a Barcelona hi havia unes 

infermeres, una de elles la Maria Alcazar, que van proposar tenir una associació perquè 

elles també tenien càncer de mama i treballaven a Vall d’Hebron, i llavors es van ajuntar 

pacients de Vall d’Hebron amb dues o tres infermeres, i van crear una associació i com 

la Maria Alcazar que és la fundadora d’aquí doncs buscava un espai van anar anar al 

despatx del marit de la Maria Alcazar, i el pobre marit de la Maria Alcazar un dia a la 

setmana tenia que marxar perquè anaven totes allà. Més endavant la cosa va anar a 

més, que d’això ja fa 23 anys i llavors necessitaven més espai, van trobar un espai petitet 

a Gràcia, es van col·locar allà cada vegada més gent, pensa que a Barcelona no hi havia 

res més. La Espanyola contra el càncer no treballava de la manera que es pretenia 

treballar. I llavors ja, jo les vaig conèixer quan estaven al carrer Enric Granados, un pis 

preciós, però que va arribar un moment que ens van pujar el sou i no el podíem pagar. 

I llavors és quan van venir aquí. Això en quan la ubicació. I hi ha una cosa que no sé si 

me la preguntaries però tothom ens la pregunta, fins i tot els metges. Perquè es diu 

Àgata? 

Doncs perquè hi ha una santa que és la santa Àgata que va passar a martiri i que li van 

tallar els pits pel martiri que li va passar, a la època dels romans. Però el dia de santa 

Àgata se celebra a tot el mediterrani i on més se celebra és al sur d’Itàlia, a Sicília, que 

és on diuen que està enterrada la santa, ves a saber. Però la història és maca, perquè 

està relacionada amb la corona d’Aragó. Un cop a l’any per santa Àgata al costat de la 

catedral, a la plaça del rei que té un nom la capella, la capella santa Àgata, doncs 

aquesta capella no es fa servir en tot l’any, però aquell dia es fa una missa per totes les 

dones que vulguin anar en relació al seu càncer o al seu mal de pit.  

Ostres, no ho sabia.  

Doncs si un any tens ocasió d’anar-hi, és una cosa que és increïble, perquè, no hi caben. 

El que es fa amb el cardenal, amb el que ens em fet molt amics, doncs beneeix uns 

panets en forma de pit i després les taronges, i les dones al sortir se’ls hi dona. Com 

aquesta no crec que en trobis a cap associació (riures).  

I llavors, quants anys fa que esteu vigents? 
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Des del 95. Nosaltres quan vam arribar aquí això ja es veia. Jo vaig tenir una àvia que 

ja està morta, tindria més de cent anys, que va tenir càncer de mama i ella ja anava a 

santa Àgata. Hi anava el cinc de febrer, jo tindria uns 10 anys, alguna vegada la vaig 

acompanyar i ella portava unes flors i les hi deixava. La meva àvia va tenir el detall que 

es va morir un cinc de febrer també, però no es va morir de càncer de mama ella.  

Ben maca.  

Sí, sí, la fundadora, la Maria encara la tenim aquí, ella ajuda tot el que pot, però ella és 

una persona que ja està tocant els 80 anys. Però ella aquí està al “pie del cañon hasta 

el final”.  

Quines tasques feu aquí? 

Totes són voluntàries.  

Tot l’equip de professionals venen voluntàriament? 

No, a un professional si no li pagues, això no va bé.  Els advocats o la Tere que està 

fent el dretage limfàtic, tot això s’ha de pagar. Llavors quines són les que col·lavores, 

doncs les voluntàries que una s’ocupa d’anar a buscar les roses per sant Jordi, l’altre 

s’ocupa de posar les cadires quan tenim una xerrada, coses més simples. I després hi 

ha les voluntàries que reben a les debutants que diem nosaltres, perquè se’ls hi fa una 

acollida.  

Però llavors les voluntàries són dones que han patit un càncer normalment? 

Sí, la majoria sí.  

I qui forma l’equip de professionals? 

Hi ha una psicooncòloga, una nutricionista, tenim a la que està fent el drenatge limfàtic, 

la Silvia i la Carme que són les advocades i el Pepe que es dedica a negligències 

mèdiques. La Silvia fa laboral i la Carme fa civil.  

I n’hi ha moltes de negligències mèdiques? 

Des de que jo estic aquí, n’he vist tres. Normalment, no són de la pública. Jo penso que 

a la pública van més avançats amb els tractaments. Llavors les privades són 

complicades, jo no dic que treballin malament, la majoria treballen bé, però la 

coordinació entre els que estan implicat en la curació d’un pacient doncs, hi ha d’haver 

un oncòleg, un ginecòleg, un psicòleg, després si has de fer quimio doncs, l’has de fer 

en el mateix espai. A vegades les dones que van a privades et diuen: és què m’he d’anar 

a fer la ressonància en un altre lloc, però he de portar tots els papers jo per no sé què i 
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després el no se quantos. No és el mateix que està dins d’un hospital que tens a tots els 

grups allí i no t’has de moure. I això són queixes i comporta a fer coses que a vegades 

no s’haurien de fer, perquè clar si tu tens un cirurgià i et fa tot un plà i llavors li diu el que 

ha de fer i li explica, quan el cirurgià no és el que t’hauria de donar els tractaments. Li 

explica tot però ara necessites un oncòleg, però hauries d’anar a aquí no, has d’anar a 

aquest altre lloc i la senyora ens diu: i jo anava amb totes els papers cap a l’altre lloc i 

després em veu un oncòleg i aquest no està d’acord amb el que li ha dit el cirurgià. I és 

clar, tot això comporta molta ansietat afegida. Cada vegada la privada està millor, a més 

molts oncòlegs de les privades també treballen a la pública, vol dir que saben com s’ha 

de fer. També a mi em fa pena veure que una dona que està a la privada li diuen que 

és millor que se’n vagi a la pública perquè allí el preu és molt elevat, és caríssim.  

Les dones que venen aquí i volen el vostre servei, com us coneixen? (gr20) 

Moltes en aquests últims anys, són els mateixos hospitals que ens les envien, per 

internet, el CAP, les farmàcies, el boca a boca.  

Però normalment, des del mateix hospital, el propi metge els hi diu? 

Normalment sí. Cada vegada més. Perquè els hi costava creure que des d’una 

associació es podria ajudar.  

Llavors, jo entenc que vosaltres quan us consolideu com associació, us doneu a 

conèixer al sistema de salut català, entenc, no? 

Es va començar a la Vall d’Hebron, perquè les que van començar, eren infermeres d’allà. 

A partir d’aquí es va fer una presentació al departament de salut perquè sabessin que 

existia aquesta associació i perquè el que es pretenia era poder demanar subvencions. 

I així poc a poc.  

Actualment a quantes dones esteu atenen més o menys? (gr26) 

Posa que primeres acollides amb un mes ni poden haver 4 o 5. El que sí que s’ha vist 

però que hi ha problemes de llargues supervivents i clar, vam decidir que igual que es 

fa el grup de les debutants, també fer un grup de llargues supervivents.  

Clar, perquè llavors, vosaltres ara, esteu atenen a dones que estan en ple procés, 

i a dones de llargues supervivents i les recaigudes.  

Sí, les darreres són les més delicades. Una dona que fa una recaiguda no ho passa tan 

bé com abans.  

I ara les supervivents, quants cops venen a grup Àgata? (gr30) 
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Venen un cop al mes, però si necessiten venir abans, es posen d’acord amb la 

psicooncòloga i venen abans. El grup és un cop al mes, si algú necessita un reforç 

individual també és possible, però amb un cop al mes és suficient eh. Elles mateixes 

van dir que ja n’hi havia prou, perquè clar moltes d’elles ja estan treballant o estan ja 

integrades amb tot, però van sorgint una sèrie de coses que clar, és important tenir 

eines.  

El meu dubte és, quan una dona ha passat per un càncer de mama, en el moment 

que li han donat l’alta mèdica, han passat deu anys? Durant aquests deu anys, 

des del meu punt de vista, m’agradaria saber el vostre, moltes es troben lligades 

al sistema de salut. Quan passen per tot el procés passen per molts seguiments 

mèdics i... (gr32) 

Mira just m’has agafat preparant una cosa. Això és un esborrany per una conferència 

però vindria a dir això: quan el professional ens diu que estem bé i que no ens veurà fins 

dintre de sis mesos, comencen les preocupacions. El pitjor és quan ells donen l’alta, 

perquè de cop ens sentim abandonades. Doncs això ho sabem tots menys els 

professionals.  

Quines necessitats veieu en elles, ara parlo per les supervivents que ja tenen un 

seguiment més apaïsat, quines necessitats, pors o angoixes veieu en elles? (gr34) 

Doncs les angoixes, primer de tot és que estàs desprotegida, perquè clar, tu acostumada 

a que ara una analítica, ara et farem unes radiografies, ara t’hauries de fer no se què, 

etc., arriba un moment que et diuen tres mesos, i dius bueno tres mesos, i dius ui ui ui, 

i ara que? I si m’agafa alguna cosa? Perquè  tens por de que et passi qualsevol cosa i 

et passi per alt. Ja quan et diuen aquí tens l’alta, et quedes que dius, i ara que faig? Clar, 

depèn de com comunica l’oncòleg o la oncòloga, ho pots assumir d’una altra manera. Si 

et diuen, mira estàs bé, et veiem que estàs bé, si no ho veiéssim no et diríem doncs et 

donem l’alta, però qualsevol cosa vina. Que això és el que s’ha de fer, i el que també 

s’ha de fer entre els professionals i el departament de salut tambè ho haurà d’organitzar 

d’alguna manera, és, perquè el que es pretén és que des de primària es faci aquest 

control que em sembla molt bé. Però els de primària que els hi passa, perquè n’he parlat 

amb uns quants i clar diuen que van a tope de feina i això s’ha d’arreglar d’alguna 

manera.  

Per què quines són les seqüeles que els hi poden quedar? 

Mira, per exemple, el limfedema és una seqüela que quan arriba és per quedar-se. T’han 

tocat els ganglis, te’ls han tret o te’ls han tocat, si tens la teva mare que ha passat per 
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això ho deus saber. Quan va començar això es va dir que ja no hi hauria limfedema 

perquè et feien un estudi dels ganglis i només et treien els que estaven afectats, però 

s’ha vist que al tocar-los també pot provocar-ho, però no amb el tant per cent que en el 

cas de quan te’ls treien tots. I clar això cura no en té, però un drenatge limfàtic ajuda 

que la limfa que ha quedat al braç s’expandeixi i no fa tan mal llavors. Però clar, això no 

vol dir que arribis un dia i ja està curat, depèn de la inflor venen un cop a la setmana, o 

cada quinze dies. Normalment cada quinze dies perquè més no podem, no donem a 

l’abast sinó, no podem assumir-ho, perquè ho paguem nosaltres. Clar, per què fem això 

nosaltres? Perquè en els hospitals no ho fan això. És impossible, perquè surt caríssim.  

Ah no?! Però llavors aquesta dona acabaria amb el braç quasi immòbil de l’inflat 

que el tindria? (gr38) 

Clar, però totes, es busquen la vida fora. Nosaltres el que em procurat és tenir una 

persona que està especialitzada amb això i que està qualificada. Perquè clar, si tu vas 

pel carrer i et trobes amb una perruqueria que et posa: drenatge limfàtic, clar has d’anar 

amb compte. Perquè es faci el drenatge tu els hi demanes sempre una autorització de 

l’oncòleg signada. I clar, perquè no ho fan en els hospitals? Perquè aquesta senyora 

que hi ha aquí dintre estarà una hora si fa falta, fins i tot i pot estar una estona més, i hi 

ha una sola persona, una professional que li està fent això. Si tu te’n vas en un hospital 

i vas a fisioteràpia, veuràs que està ple de fisioterapeutes, però que un sol fisioterapeuta 

està fent quatre o cinc persones a la vegada. Ara imagina’t que aquella persona durant 

una hora hagi d’estar allí vinga... surt caríssim. I això a més a més, confessat al 

departament de salut. Perquè demanem una subvenció per això i ens va preguntar: 

quina llista d’espera teniu? Diu es què clar, si ho fessin els hospitals no ho podem 

assumir. O sigui, ells no ho poden assumir, ens fan una petita donació, una petita caritat, 

una almoina, que ja fa riure i bueno. Vam començar que això era gratis, però clar, no ho 

podem cobrir-ho tot. A veure, no es tanca la porta a ningú si hi ha una senyora que ens 

diu que ella no ho pot assumir, però clar, no pots deixar a cap persona sense atenció, i 

menys una associació. Ara el preu que em posat és la meitat del que costa al carrer. 

Elles paguen 25€. Bueno, doncs això és un exemple.  

I més de caire emocional? (gr40) 

No, jo t’he dit aquest, perquè justament és el més important que pot passar, perquè per 

un limfedema tu pots perdre la feina a més. I això ja et provoca ansietat. A més, de la 

falta de memòria. Això ja pot passar durat el tractament. També poden tenir dolors 

musculars, fibromialgies... clar, totes aquestes seqüeles que et pot deixar, tot això ja és 

un impacte. I llavors clar, des dels professionals, que t’indiquen? Doncs t’indiquen que 
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el millor és fer una educació sanitària, això he trobat que ho diuen els de la SEOM, que 

s’ha de fer una educació sanitària de prevenció, per promoure benestar i reduir els riscos 

per mantenir la salut. Clar, això és molt maco de dir, però arregla-ho. Jo recordo fa uns 

anys que va venir una noia que era auditora i clar aquests tractaments que et deixen 

que la memòria et marxa i a més una noia que és auditora, que has d’estar súper 

concentrat, no podia fer la seva feina. I llavors, no t’entenen, et diuen que fas comèdia, 

i llavors això li provocava de tot. Però bueno, ara et faré així una llista de les coses més 

importants que et poden passar.  

Però això de la memòria a causa del tractament? (gr42) 

Sí, durant la quimio moltes dones et diuen que han perdut la memòria, que no saben 

mai el que fan. Algunes després es recuperen, però d’altres, que a més ho tinc consultat 

amb els especialistes, doncs sí, el cap d’uns anys, fins i tot el cap de 10 o 20 anys pot 

aparèixer aquesta pèrdua de memòria. Dius bueno em quedo més tranquil·la, no tinc un 

Alzheimer. Quan venen aquí com no són les úniques que els hi passa, doncs els genera 

més tranquil·litat. Clar a veure, hi ha una cosa que nosaltres, perquè ens entenguis una 

mica, clar que volem viure, però el que volem és qualitat de vida. Per exemple, tornant 

al tema d’abans, diferents coses, ens podem trobar amb el limfedema, que pot donar 

problemes com que moltes dones s’han quedat sense feina perquè no poden moure el 

braç, a veure també hi ha els problemes de disfunció sexual. Moltes vegades a aquelles 

dones que els hi han fet mastectomia se senten que han perdut una part del cos, tot i 

que avui en dia es fan reconstruccions immediates si es pot, però clar n’hi ha que no. Si 

que es veritat, que vaig trobar una persona que estava treballant a Londres i havia fet 

un estudi de la simetria de les persones, i que clar, una persona que no està simètrica. 

(Entra una dona supervivent a la sala) 

Mira una dona que tenia un problema a la feina pel tema del limfedema pels pesos. 

Sí, cogí la baja. No te pueden hacer nada, cogí la baja.  

Sí, en comptes de canviar-la de lloc o el que sigui, i a més, el que em sembla més greu 

de tot, dins de l’hospital dels pioners del càncer de mama, que donin consells però que 

després no els practiquin ells dius.... home... Tenim coses fetes, perquè des de federació 

espanyola contra el càncer de mama es va fer un estudi de limfedema a tota espanya.  

Yo fui a trabajar y me tuve que adaptar. Yo me incorporé a trabajar y claro yo esto lo 

hacía así pero ahora hazlo des de este otro lado, bueno yo me intenté adaptar y un día 

había que salir corriendo, y yo no podía y bueno al final salí, y al volver claro volví fatal 

y llorando y me dijeron: bueno es que si tú no puedes hacerlo todos tenemos problemas 
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eh... Yo entre bien a trabajar a las 8h y salí a las 15h con el brazo así de hinchado. 

(gr48) 

Clar, comporta moltes coses, i una d’elles és la feina. I d’això ja fa anys i veus com es 

posa encara quan hi pensa. Això és una llarga supervivent. Necessiten suport.  

No, pero oye, aquí estoy y bien.  

Però clar, una cosa que reivindiquem, ja no només en el seu àmbit, perquè treballa en 

un laboratori, si no pots fer això, que et busquin un altre lloc de treball en el mateix lloc.  

Y afortunada que he podido hacer el máximo de baja que he podido y no he perdido el 

trabajo, afortunada que puedo venir aquí... 

¿Pero te podrían echar del trabajo por este problema? (gr53) 

Hay gente que los han echado.  

Però això és legal? 

No, no és legal, per això tenim a la nostra advocada. Jo crec que els hi pinten tot de 

color rosa i els hi diuen que seran més felices si deixen la feina. Et coaccionen, clar quan 

tu estàs en una situació, tu tens un càncer i et diuen mira, t’acomiado et dono el finiquito, 

i en aquell moment dius doncs, potser si que és el millor. Firmes i al cap d’un any quan 

ja estàs curada dius, doncs no hauria d’haver firmat.  

Muchas parejas aguantan la enfermedad y luego yo conozco a chicas que 

aprovechando la situación pues la custodia para mí, porque claro tu como estas así.  

Sí, comporta aquestes coses. Bueno, no sé on ens em quedat.  

El tema de la parella també. (gr59) 

Sí, el que et parlava de la sexualitat, moltes dones, és increïble aquí al que arribes a 

aprendre no, jo sempre m’he quedat amb la imatge d’una senyora gran que venia aquí 

amb la seva filla i quan ens va dir que feia 20 anys que havia tingut càncer i quan li vam 

preguntar com la podíem ajudar, ens va dir que s’havia quedat viuda, llavors es va posar 

a plorar i la filla va dir que la seva mare quan li van fer la mastectomia el seu pare li va 

dir que no la volia tornar a veure i ara com s’ha mort, s’ha adonat compte de tot. Però 

clar en aquell moment a ella ningú la va ajudar. O sigui, que tens aquí un marit que et 

diu, jo no et vull tornar a veure així...  

A una compañera mía de trabajo le pasó, el marido le dijo.... 
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Sí, sí, o sigui que hi ha coses que... clar, després que passa, que si que la libido es 

transforma per dir que desapareix.  

Després del tractament? (gr63) 

Segons quin tractament sí, per les hormones també. Llavors que passa, que dius... uff i 

si no en tinc ganes que he de fer? 

La sequedad también que es un tema que no se trabaja.  

A sí clar, la sequedat de les mucoses.   

Bueno clar, jo em referia potser també més a un tema de que li faci cosa de que la 

toquin. (gr67) 

Al començament sí, fa por que et vegin i et toquin. Jo clar, a mi em van fer la mastectomia 

sense res, perquè en aquella època no hi havia... i deia ui no, no. Fins que un dia vaig 

dir, s’ha acabat. Me’n vaig anar a la platja a Sitges, i no hi havia ningú i vaig decidir fer 

topless amb sense aquest pit. Quan la doctora Alonso em va dir que s’havia de fer una 

mastectomia, jo encara no coneixia a aquesta doctora i jo li vaig dir que a mi no m’ho 

podia fer. I la pobra doctora de la que al final hem acabat sent molt amigues em diu, 

però perquè? Li dic, per què faig topless. Són reaccions que el cervell vol afrontar però 

a la vegada t’està coent a dins teu.  

Yo creo que hay distintas etapas, una es el diagnostico, otra es verte la cicatriz y otra 

es verte como mujer delate de un home. El pelo ya es otra historia. Yo llegue a la 

conclusión de que yo soy así, que quien me quiera ver así vale y quien no pues no 

merece la pena de verlo.  

Si que és cert que cadascú és com era, llavors clar, segons com erets reacciones d’una 

manera o una altra. Però en general és dolorós. Hi ha molt poques que venen aquí quan 

ja han passat per tot i llavors venen.  

Clar, suposo que quan estan passant per tot el procés es tanquen. (gr71) 

No tenen temps de pensar en altres coses, et tanques perquè no pots. Ja t’agradaria.  

Fins a quin punt et tanques en tu, perquè et vols centrar amb tu i dir “auto-cures” 

o és perquè no vols que la gent et pregunti com estàs? (gr73) 

Jo em vaig empenyar de seguir treballant. Jo ho vaig passar molt malament a la meva 

quimio, en aquella època no hi havia les quimios d’ara i el meu jefe em va dir, no et 

preocupis, tu si no et trobes bé, doncs no vinguis, però no agafis la baixa. Però clar, jo 

anava a treballar i jo entrava per la porta principal i tenia el meu despatx al fons de tot i 
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havia de passar per una zona plena de finestretes i tots sortien i em preguntaven, que 

com ha anat aquesta vegada. Sortia un i et deia que feies mala cara, després sortia un 

altre i et deia que et cuidessis.... i deies bueno deixeu-me estar. No volia que 

m’atabalessin perquè jo volia anar a treballar per no pensar. Si que és veritat que la gent 

que t’envolta et vol ajudar i no sap com, i en aquest cas les famílies és molt important, 

perquè moltes no saben com ajudar-te. I en canvi hi ha moltes persones que et diuen 

que persones que no s’esperaven les han ajudat.  

Oye yo te acompaño a la quimio, oye yo te hago la comida, oye vamos a tomar un café, 

y gente que no te lo imaginabas.... ala adiós eh! Yo al volver al trabajo que es un sitio 

que somos mujeres que trabajamos en sanidad... yo no me lo esperaba... Oye que tengo 

un 33% de discapacidad y me decían... bueno y qué? Yo no voy a hacer tu trabajo eh... 

Sí, això són coses que les estem veient encara eh. No t’ho esperaves tot això eh Anna? 

No clar, perquè jo al final sé la versió de casa meva. (gr77) 

También es de las enfermedades que más concienciación social hay.  

Sí, però també és veritat que fins que no et toca en un nucli proper... tots sabem 

que de càncers de pit n’hi ha moltíssims, però... 

Una fibromialgia que no es una depresión y bueno... u otras enfermedades  

I també s’ha posat la idea al cap de: càncer de mama, ah bueno, se’n moren molt 

poques... (gr81) 

Això també és les campanyes aquestes dels llaços roses que avui dia... o el que surt 

per la tele que clar tothom pensa... ah el càncer de mama és com una grip... clar és 

què... 

Hi ha moltes persones també, venia una dona gran que ella mentre pogués parlar, ja en 

tenia suficient.  

Bé, reprenen el tema anterior, hem parlat de la disfunció sexual i que la majoria de les 

vegades són de les quimios o d’altres tractaments que no són de quimio. Clar tot això, 

baixa autoestima, problemes de tot tipus amb la parella, etc. Els problemes laborals ho 

pot provocar el limfedema, a vegades t’acomiaden i no es per el limfedema. Una altra 

cosa també és la osteoporosi, que provoca molts tractaments i els teus ossos o et fan 

mal o se’t trenquen.  
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Perquè el tractament et debilita els ossos? (gr85) 

Segons quin tractament, perquè clar pensa que el càncer de mama són molts diferents, 

són moltes malalties diferents que passen dins del pit que són canceroses. Llavors, 

depèn del que prens, pots tenir unes seqüeles o unes altres, o no tenir-ne cap a vegades 

també depèn molt del cos de la persona això sí.  

Però també hi ha altres coses importants, com per exemple, quan són dones joves 

doncs d’uns anys cap a qui, depenen del tractament que feien doncs es podien quedar 

estèrils i clar, una pregunta que se’ls hi fa sempre és si elles volen ser mares. Si en 

aquell perfil se li pot fer, es poden treure òvuls i guardar-los, llavors hi ha moltes dones 

que ho fan, però els òvuls estan guardats amb nitrogen líquid durant un any. Durant un 

any és el temps que ho subvenciona la pública, a la que passa un any, tu has d’anar 

pagant un lloguer anual. Però el problema més gros és que, si no s’han fet servir, molts 

es fan malbé, llavors s’ha de tornar a fer tot el procés. Que passa, que tot això ja t’he un 

preu més elevat també, llavors tu no estàs oferint el que estàs oferint, només aquelles 

persones que casualment s’ho puguin permetre. A més, normalment durant el primer 

any, estàs en un procés en el qual no se’t pot fer la inseminació, llavors hi ha aquest 

projecte dels Baby Beatles, que és d’una noia d’aquí que és pacient. Ella va crear això 

per ajudar a aquestes dones i ella recull diners per un cop l’any ajudar-ne a dos o tres a 

que puguin tenir els seus fills. Això és molt important, perquè una dona jove ho passa 

molt malament després. Més coses que també veiem que queden penjades és la 

nutrició, no hi ha massa coneixement quan una persona t’he càncer com l’alimentació 

pot ajudar o no.  

Llavors, els tractaments complementaris que feu aquí, quins són? (gr88) 

Els més importats són el drenatge i la psicooncòloga. La psicooncòloga pràcticament en 

tots els hospitals públics són els que tenen tots aquesta figura, però un dia parlant amb 

la persona del departament de salut que s’encarrega d’això, ens va preguntar la llista 

d’espera i els vam dir que una setmana o quinze dies. I ells ens van dir que en els 

hospitals estan com a tres mesos i a vegades més. Si una dona amb càncer de mama 

necessita el suport d’un psicòleg perquè diu que així l’ajudarà a fer els passos que hagi 

de donar i li diuen dintre de tres mesos....  

Llavors ja hi ha una altra cosa que són eines d’acompanyament que diem, en quan a 

aquesta ansietat que pot tenir, a lo millor pot treure-se-la fent musicoteràpia o 

dansoteràpia o altres coses. No ho fem tot a la vegada, cada trimestre fem una cosa 

diferent, i com que aquí l’espai és súper petit, el que es fa es buscar altres espais, per 

exemple tindrem que començar un a l’hospital del mar, allà tenen un espai molt gran 
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dins la universitat. Clar i relacionat amb el que em dit abans, les dones sempre et 

pregunten, però això estarà a l’hospital? No, en aquest cas és a la facultat de medecina 

que està a prop però que no està a l’hospital. I et diuen a val, perquè moltes no volen 

tornar a l’hospital a fer res.  

I a musicoteràpia per exemple, ve un tellerista a fer-ho? (gr91) 

Aquesta noia treballa molt bé. Procurem que no siguin voluntàries, que si te un preu que 

es pugui pagar i que les pacients no paguin. O sigui que si té un preu que es pugui 

assumir.  

I a vosaltres, des d’on us subvencionen? 

Des del departament de salut, des de l’ajuntament, amb alguns convenis. S’han d’anar 

buscant contínuament.  

Heu comentat que les de ambCavalls es van posar en contacte amb 

vosaltres...(gr95) 

Sí, es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir si ens podien venir a conèixer 

i a tothom diem que sí. Van venir, ens van explicar el seu projecte, a mi em va agradar. 

Primer de tot ho vam parlar amb la junta i llavors, ho vam proposar a les dones i llavors 

elles el que no els hi agradava es que s’havia d’anar molt lluny. Clar, és una pena. Però 

elles, ho haurien de tenir més a l’abast.  

A més en quan la informació de teràpies complementàries, els oncòlegs no ho informen 

per falta de temps, això confessat per un oncòleg d’aquí de la Vall d’Hebron. Bueno hi 

ha moltes coses i segur que ens en deixem moltes.  
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ENTREVISTA Nº 3 

 

La següent entrevista va ser realitzada via e-mail amb les dues professionals de 

ambCavalls, ja  que per diferents qüestions no es va poder realitzar en persona. Se’ls 

van enviar un seguit de preguntes, tot i així, no es va respondre en format entrevista, 

sinó en format redacció. La resposta va ser la següent: 

 

Hola Anna,  

Seguint amb la conversa que vam tenir fa un parell de dies, et faig una explicació una 

mica global per respondre a les teves preguntes. 

De professió, som (Elaine) coach amb cavalls i equinoterapeuta, i (Elena) infermera 

especialitzada en oncologia, pràctica avançada oncològica, assaigs clínics i 

equinoterapeuta. 

La idea sorgeix de la nostra pràctica professional i experiència en l’àmbit oncològic, i la 

consciència d’una necessitat. Ens donem a conèixer a través de congressos, xerrades, 

i divulgació científica. 

La majoria de les altres preguntes que fas tenen directament a veure amb la 

metodologia. Tot el que estigui relacionat amb metodologia, estructura, divulgació i 

desenvolupament del nostre projecte correspon a un estudi que estem portant a terme 

actualment. És una informació que encara està restringida al Comitè Ètic aprovador del 

protocol, la Universitat i l'hospital col·laborador en l'estudi. 

T’avisarem tant bon punt haguem publicat tant els resultats com el programa. Segur que 

entendràs que no estem amb llibertat d’exposar dades i metodologia pel tema de 

confidencialitat prèvia a qualsevol publicació científica. 

Per altra banda, qualsevol pràctica que impliqui una intervenció en persones requereix 

una base científica rigorosa i una expertesa en l’àmbit. En el cas tant d’oncologia com 

d’intervencions assistides amb cavalls, és indispensable basar-se en un registre de 

l’activitat, i un coneixement específic i ampli de la patologia i tractament. 

D’altres de les preguntes, sobres necessitats i beneficis, són precisament la motivació 

per porta a terme un projecte basat en evidències científiques. 

Hi ha un gran corpus de literatura sobre els beneficis de les teràpies amb cavalls; si no 

recordo malament comentaves que feies de voluntària en aquest camp; de ben segur 

que aquesta experiència t’ajuda molt! 
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En quant a les sessions, les mantenim reservades per les persones a qui van dirigides, 

perquè és una feina molt personal. 

Esperem que aquestes respostes serveixin per aclarir una mica! 

Ens disculpem de nou pel retard en respondre, i et desitgem sort amb el teu treball.  
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ANNEX 5 TRIANGULACIÓ  
 

Triangulació categoria càncer de mama 

Fragments  Codificació 
 

A mi, em van dir que ja no podia treballar, mai més. De la meva 

feina no, vaig anar a aquests que et fan la baixa, és com una mena 

de jutge que et ve i et mira, un tribunal mèdic et valoren el que tens 

i em van dir que la meva feina ja no la podia exercir mai més.  

 

Tinc limfedema en un braç i clar si faig molt d’esforç doncs se 

m’infla el braç. 

 

Vaig haver d’anar al psicòleg per mentalitzar-me i bueno ara bé. 

Has de superar i entendre que ja no... 

 

Jo no em vaig tancar en banda. Ara potser com que encara estic 

en el procés de la reconstrucció, clar en el moment d’anar a la 

platja o la piscina tot això, saps? Intento no... 

 

Tinc un caràcter així molt canviant també pel fet que el cos et 

canvia, amb una edat que les hormones estaven com estaven. 

 

És allò que vols oblidar allò, “pasa palabra” 

 

Cada cop que et fan l’analítica o cada cop que tens una sensació 

penses ai a vera si ara tindré.... saps? Agafes por, agafes por.  

 

Jo deia, aquesta nena ha vingut per alguna cosa, per alguna cosa 

ha vingut, i mira, va ser el meu puntal. A part de la família, he tingut 

molt de puntal amb tots. 

 

Quan vaig al metge penso, si m’han de dir alguna cosa, ja m’ho 

diran no tinc allò neguit, penso, clar que ho penso però jo mateixa 

ja em canvio el xip. 

 

ED1-p6-gr23-L1 
 
 
 
 
 
 
 
ED1-p7-gr25-L1 
 
 
 
 
ED1-p7-gr25-L2 
 
 
 
 
ED1-p7-gr27-L1 
 
 
 
 
 
 
ED1-p8-gr33-L9 
 
 
 
 
ED1-p8-gr36-L2 
 
 
ED1-p8-gr40-L1 
 
 
 
 
ED1-p9-gr48-L10 
 
 
 
 
 
 
ED1-p10-gr56-L2 
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Clar què, jo tinc els pectorals tocats. Em van posar expansor, 

després em van posar pròtesis, una se’m va infectar, me la van 

haver de treure, ara estic pendent de la reconstrucció d’una, saps 

allò que... puf 

 

Quan acceptes el que tens, és quan et tranquil·litzes. 

 

Sí. Perquè a més em trobo bé, a vegades em fa una mica de mal 

l’esquena, però es que abans també te’n feien de mal les coses. El 

que passa és que, si tinc un dolor una mica estrany penso: ai, ai, 

ai. Ara, que és la segona vegada, encara que només em faci mal 

un dit, penso que potser és dels ossos.  

 

Sí, exacte. Però miro de no pensar-hi gaire i com que tampoc em 

van donant mals pronòstics, perquè cada vegada que hi vaig em 

diu que la cosa va bé, que els valors tumorals baixen i que va bé, 

doncs ja està.  

 

El meu home i els meus fills des d’un principi ja van veure el que 

em va quedar i m’ho curaven si feia falta. A més, a mi em van posar 

un expansor i clar, no em vaig veure mai plana, com he vist fotos 

de gent, però bé, és igual eh.  

I la vida social, jo com podia treballar igualment perquè és una 

empresa familiar, clar, en tot el procés vaig seguir treballant, 

perquè al treballar a casa aquí al despatx, si em volia quedar, 

baixava i treballava, si un dia estava més cansada doncs no anava 

tan de pressa o aquell dia em quedava a casa.  

 

Si tinc algun dolor, fins que el metge no em diu que no és res, estic 

angoixada. Ara, quan he fet la recidiva, ho penso més que abans. 

 

T’aniràs trobant cansadeta però és una cosa que es pot aguantar 

i si estàs bé de pensaments, si els tens bons, per un dia que et 

trobes malament tampoc passa res. 

 

ED1-p10-gr60-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED1-p11-gr65-L3 
 
 
ED2-p14-gr23-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED2-p14-gr25-L1 
  
 
 
 
 
 
 
ED2-p14-gr27-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED2-p15-gr33-L4 
 
 
 
 
ED2-p16-gr43-L6 
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Jo no pensava més enllà de res, i quan anava a les visites 

preguntava el just i sabia el mínim, el que a mi em preocupava. 

No t’has de capficar amb tot, sinó anar-ho sabent de mica en mica 

i anar-te tranquil·litzant i ho assumeixes. Hi haurà moments que hi 

pensaràs i diràs: ufff. N’hi haurà d’altres que en canvi, no. És 

qüestió d’actitud.  

 

La medicació et fa uns efectes secundaris, dolors a les 

articulacions, i no et trobes, no ho sé, jo anímicament no em trobo 

allò de bé, bé. I llavors això també em condiciona no. A més també 

li dones moltes voltes al cap i penses ostres a veure si no et trobes 

bé o et fa mal alguna part del teu cos i si tornarà a ser la malaltia... 

i tens alguns baixons. 

 

Et limita perquè moltes coses doncs no les pots fer com per 

exemple la feina, perquè a mi, a més del tumor del pit, em van 

treure 17 ganglis de l’aixella i són els ganglis limfàtics. Has de 

vigilar en fer esforços o fer depèn de quina feina perquè no se t’infli 

el braç i estàs una mica limitada. 

 

A més et canvia, en el meu cas, al estar amb gent o relacionar-te, 

em vaig tancar en mi mateixa, tampoc tenia ganes d’estar amb 

gent. Em tancava en mi, m’agradava més estar a casa. La vida de 

parella també canvia, perquè no en tens ganes, perquè tampoc et 

trobes bé i es va refredant. Però en general amb la família bé, clar 

tots estan més per tu, veus la preocupació i l’angoixa del teu 

entorn, però els més propers et fan costat. 

 

Tinc por a recaure, sempre estic pendent del meu cos. Al no trobar-

me bé sempre penso que puc tenir qualsevol cosa. 

 

Però has de ser molt positiva 

 

Si ella necessita parlar, que s’obri i que tregui les seves pors i 

angoixes i que la gent del seu entorn li pot donar suport. Ha de ser 

optimista 

ED2-p16-gr44-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED3-p19-gr22-L2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED3-p19-gr22-L6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED3-p20-gr23-L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED3-p21-gr33-L1 
 
 
 
 
 
ED3-p21-gr39-L1 
 
 
ED3-p21-gr39-L2 
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De seqüeles físiques en poden quedar moltes i de diferents tipus, 

d’una banda, aquelles vinculades amb la recaiguda, per exemple, 

en casos de mastectomia, o en casos que cal un buidament axil·lar 

les limitacions de càrrega de l’extremitat afecta per evitar el 

limfedema. D’altra banda, aquelles vinculades amb la 

quimioteràpia. Poden ser de curt termini, com el cansament, la 

pèrdua de gana, el canvi de sabor en els aliments, sequedat a les 

mucoses, nàusees/vòmits/diarrea, algunes alteracions unguials, 

parestèsies a les mans i als peus, etc. Les de llarg termini, solen 

ser les parestèsies a les mans i als peus, el risc de casio-toxicitat i 

el risc de desenvolupar leucèmies i sòl mielodisplàsies.  

Les seqüeles vinculades amb la radioteràpia, és l’envelliment.  

 

Quan a nivell emocional, el trasbals és intens pel propi diagnòstic 

i per la implicació de diferents tractaments i toxicitats vinculades. 

Sovint presenten símptomes adaptatius de l’esfera ansiosa-

depressiva. A més, sovint, es tracta de dones amb un entorn 

familiar amb fills petits, pel que són un pilar en l’estructura familiar, 

el que pot fer trontollar el funcionament familiar.  

 

Doncs les angoixes, primer de tot és que estàs desprotegida, 

 

Mira, per exemple, el limfedema és una seqüela que quan arriba 

és per quedar-se. T’han tocat els ganglis, te’ls han tret o te’ls han 

tocat, si tens la teva mare que ha passat per això ho deus saber. 

Quan va començar això es va dir que ja no hi hauria limfedema 

perquè et feien un estudi dels ganglis i només et treien els que 

estaven afectats, però s’ha vist que al tocar-los també pot 

provocar-ho, però no amb el tant per cent que en el cas de quan 

te’ls treien tots. I clar això cura no en té, però un drenatge limfàtic 

ajuda que la limfa que ha quedat al braç s’expandeixi i no fa tan 

mal llavors 

 

No, jo t’he dit aquest, perquè justament és el més important que 

pot passar, perquè per un limfedema tu pots perdre la feina a més. 
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I això ja et provoca ansietat. A més, de la falta de memòria. Això ja 

pot passar durat el tractament. També poden tenir dolors 

musculars, fibromialgies... clar, totes aquestes seqüeles que et pot 

deixar, tot això ja és un impacte. 

 

Sí, durant la quimio moltes dones et diuen que han perdut la 

memòria, que no saben mai el que fan. Algunes després es 

recuperen, però d’altres, que a més ho tinc consultat amb els 

especialistes, doncs sí, el cap d’uns anys, fins i tot el cap de 10 o 

20 anys pot aparèixer aquesta pèrdua de memòria. 

 

Per exemple, tornant al tema d’abans, diferents coses, ens podem 

trobar amb el limfedema, que pot donar problemes com que moltes 

dones s’han quedat sense feina perquè no poden moure el braç, a 

veure també hi ha els problemes de disfunció sexual. Moltes 

vegades a aquelles dones que els hi han fet mastectomia se 

senten que han perdut una part del cos, tot i que avui en dia es fan 

reconstruccions immediates si es pot, però clar n’hi ha que no. 

 

Bueno yo me intenté adaptar y un día había que salir corriendo, y 

yo no podía y bueno al final salí, y al volver claro volví fatal y 

llorando y me dijeron: bueno es que si tú no puedes hacerlo todos 

tenemos problemas eh... Yo entre bien a trabajar a las 8h y salí a 

las 15h con el brazo así de hinchado 

 

Clar, comporta moltes coses, i una d’elles és la feina 

 

Però clar, una cosa que reivindiquem, ja no només en el seu àmbit, 

perquè treballa en un laboratori, si no pots fer això, que et busquin 

un altre lloc de treball en el mateix lloc.  

 

Et coaccionen, clar quan tu estàs en una situació, tu tens un càncer 

i et diuen mira, t’acomiado et dono el finiquito, i en aquell moment 

dius doncs, potser si que és el millor. Firmes i al cap d’un any quan 

ja estàs curada dius, doncs no hauria d’haver firmat.  
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Jo sempre m’he quedat amb la imatge d’una senyora gran que 

venia aquí amb la seva filla i quan ens va dir que feia 20 anys que 

havia tingut càncer i quan li vam preguntar com la podíem ajudar, 

ens va dir que s’havia quedat viuda, llavors es va posar a plorar i 

la filla va dir que la seva mare quan li van fer la mastectomia el seu 

pare li va dir que no la volia tornar a veure i ara com s’ha mort, s’ha 

adonat compte de tot. Però clar en aquell moment a ella ningú la 

va ajudar. 

 

Sí, sí, o sigui que hi ha coses que... clar, després que passa, que 

si que la libido es transforma per dir que desapareix.  

 

La sequedad también que es un tema que no se trabaja.  

 

Al començament sí, fa por que et vegin i et toquin. Jo clar, a mi em 

van fer la mastectomia sense res, perquè en aquella època no hi 

havia... i deia ui no, no. 

 

Yo creo que hay distintas etapas, una es el diagnostico, otra es 

verte la cicatriz y otra es verte como mujer delate de un home. El 

pelo ya es otra historia. Yo llegue a la conclusión de que yo soy 

así, que quien me quiera ver así vale y quien no pues no merece 

la pena de verlo 

 

No tenen temps de pensar en altres coses, et tanques perquè no 

pots. Ja t’agradaria.  

 

No volia que m’atabalessin perquè jo volia anar a treballar per no 

pensar. Si que és veritat que la gent que t’envolta et vol ajudar i no 

sap com, i en aquest cas les famílies és molt important, perquè 

moltes no saben com ajudar-te. I en canvi hi ha moltes persones 

que et diuen que persones que no s’esperaven les han ajudat. 

 

Yo al volver al trabajo que es un sitio que somos mujeres que 

trabajamos en sanidad... yo no me lo esperaba... Oye que tengo 
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un 33% de discapacidad y me decían... bueno y qué? Yo no voy a 

hacer tu trabajo eh... 

 

Clar tot això, baixa autoestima, problemes de tot tipus amb la 

parella, etc. 

 

Una altra cosa també és la osteoporosi, que provoca molts 

tractaments i els teus ossos o et fan mal o se’t trenquen.  

 

Perquè una dona jove ho passa molt malament després 
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Triangulació categoria qualitat de vida 

Fragments  Codificació 
 

Treballava molt i feia moltes coses, tenia una vida molt activa.  

 

Sí. Bé, bueno han canviat coses, però segueixo, la vida la segueixo 

perquè si no segueixes... 

 

Jo era una persona que cada dia anava a la platja ara intento... si 

ho puc evitar saps? No per res, perquè em sento incòmode per mi 

i ja està.  

 

Intentava fer vida normal més que res per la petita, ella és la que 

em va ajudar. Les coses no passen perquè sí. 

 

Les defenses et baixen moltíssim, et quedes abatut. Quan et fan la 

quimio és una setmana que quan comences a aixecar el cap ja 

t’arriba la pròxima, dius ai mira, ara estic bé i pam, ja te la tornen a 

fotre 

 

La radioteràpia va ser el pitjor. Cada dia, cada dia, res, cinc minuts, 

però eren cinc minuts que... em va sortir una al·lèrgia que em vaig 

quedar tota plena de grans, ui, ho vaig passar molt malament amb 
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la ràdio, em van cremar les tiroides... clar ara hi ha tot un després, 

perquè ara per això de les tiroides m’haig de medicar 

 

No, això jo penso que no. Més aviat estic emprenyada perquè no 

em poso a fer dieta ni faig esport, no foto res, un desastre. No, no 

tinc por, por no en tinc. [...]Però clar, podria cuidar-me una mica 

més, sempre estic distreta i sempre faig coses, pinto quadres, cada 

dia vaig a passejar els gossos a la platja...  

 

És pitjor després que no realment el que és la malaltia, perquè un 

cop t’ho treuen ja estàs bé 

 

Jo volia estar com abans, però clar, igual, igual no quedes. Però 

en ello estamos, la lluita és cada dia.  

 

Treballava, tenia la família, els nanos, el marit, sorties el que 

podies sortir, si volia anar a la platja, hi anava, si volia anar a la 

muntanya, hi anava, bé, normal.  

 

Jo vaig acabar, llavors la mar de bé, vaig estar prenent pastilles 

durant 5 anys, cada any anava a revisió i molt bé, i ara l’any passat, 

al mes de febrer, em van donar l’alta. Després de 10 anys, cinc 

anys amb pastilles i cinc anys sense pastilles. Finalment em van 

donar l’alta i al cap d’un mes o mes i mig, em vaig trobar aquí (al 

costat del coll) un gangli inflamat i vaig anar al CAP i em van fer 

anar a la unitat de diagnòstic ràpid, em van punxar i em van dir que 

estava afectat. 

 

No. Al contrari, em distreia molt més perquè em venia molta gent 

a veure. Cada vegada que tenia una sessió de quimio, aquell dia 

no venia, però el següent sí.  

 

Vull fer coses, només coses, anar a córrer, anar al gimnàs, anar a 

cansar-me. Però no ara que ja han passat deu anys del primer cop, 

sinó, molt abans, als cinc o sis anys, que ja em trobava bé. Fer 

coses, al principi quan et trobes bé, moltes ganes de fer coses. 
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Doncs normal, el dia a dia treballava, tenia una vida familiar 

tranquil·la, em dedicava a casa, als meus fills i al meu entorn 

familiar, la meva mare, la sogra. Feia sortides amb el meu home 

però tampoc res de l’altre món. No tenia una vida social activa 

perquè tampoc soc persona de sortir gaire. Tenia els meus 

baixons, per què volia canviar una sèrie de coses meves, obrir-me 

més, sortir més, però tampoc podia a causa del meu entorn 

familiar. En aquell moment no vaig poder pel moment familiar en el 

que em trobava, estava més lligada.   

 

 En general tot el procés va durar un any i mig. Amb la radio et 

diuen que no afecta tant, però et quedes aixafada suposo perquè 

hi ha radiació i hi has d’anar cada dia. 

 

En principi sí, jo ara no tinc càncer i amb la medicació que em prenc 

diàriament durant cinc anys i a més, cada més m’han de punxar, 

perquè tot això és hormonal. Quan comences a fer el tractament si 

encara tens regla doncs al cap de dues sessions en el meu cas, ja 

se’m va retirar la regla. I les pastilles i la injecció és perquè els 

ovaris i tot això, doncs ja no treballin.   

Ara com ara tot surt bé, poc a poc la meva vida torna a ser com 

abans, torno a treballar, faig activitats semblants a les que feia 

abans. Ara la vida me la miro diferent, intento valorar més la 

normalitat, i el fet de tenir salut i trobar-me bé, perquè no sabem 

valorar el trobar-nos bé.  

 

Sí, em vaig adaptar bé, tot i que el tractament és dur, crec que el 

vaig portar bé.  

 

Ha canviat en el sentit que jo pensava que et treuen el mal i ja et 

trobes bé, i no et trobes bé 

 

Però intento fer la vida normal. 

Al principi veus molta muntanya, penses que no te’n sortiràs però 

te’n surts.  
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Sí, les darreres són les més delicades. Una dona que fa una 

recaiguda no ho passa tan bé com abans.  

 

Elles mateixes van dir que ja n’hi havia prou, perquè clar moltes 

d’elles ja estan treballant o estan ja integrades amb tot, però van 

sorgint una sèrie de coses que clar, és important tenir eines.  

 

Clar a veure, hi ha una cosa que nosaltres, perquè ens entenguis 

una mica, clar que volem viure, però el que volem és qualitat de 

vida 

 

Jo ho vaig passar molt malament a la meva quimio, en aquella 

època no hi havia les quimios d’ara 
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Triangulació teràpies complementàries 

Fragments  Codificació 

A Vilassar hi ha un centre que és l’Oncolliga i tenen gent preparada 

per teràpies de grup, que totes hem tingut més o menys el mateix. 

Nois i noies eh, càncer de còlon, càncer de pulmó, de tot. 

 

Molt bé, perquè hi havia vegades que pensava osti jo estic molt bé, 

perquè veus cada un que dius...que podrien estar millor i no ho 

estan. 

 
I tant, bueno a mi m’encanten els animals, els cavalls em fan molt 

de respecte no, però m’agraden. De jove havia anat a muntar a 

cavall, i ara no sé si podria o no, per la força dels braços.  

 
No estarem sempre tampoc, vull dir que la vida l’hem de viure ara 

i el moment que estem ara. A mi si em dius, anem a veure cavalls, 

doncs jo vinc. 

 

Però aquí a la botiga venia molta gent i m’anaven dient:  mira 

perquè no proves això o això altre. I al principi m’ho van dir tant 

que sí que vaig anar amb el Santos Martín que és oncòleg i fa 
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coses naturals. I el dia abans de la quimio m’injectava una cosa 

que no me’n recordo el que era, que em feia baixar el nivell de 

sucre i després una altra cosa.  

 

Jo ara així d’entrada et diria que no, però si m’ho expliquessin, ho 

provaria, sí. Ara, jo anar allà a informar-me, no. Però si em ve algú 

a explicar-m’ho clar que ho faria 

 

Però si vas a la psicòloga, doncs hi ha un centre que es diu 

Oncovallés i fan teràpies. Això ho he sabut arrel de la psicòloga 

que també està dins d’Oncovallés.  

 

No, però durant el tractament em van aconsellar menjar una planta 

“anti-càncer” que es diu Kalanchoe.  

 

No. La psicòloga ja m’ho diu, però mai faig el pas. No he trobat allò 

que m’aniria bé.  

 

Ho provaria si m’ajudés mentalment a desconnectar i no pensar-

hi.  

 

La principal l’exercici físic, en qualsevol de les seves vessants 

 

El suport psicològic és basic, i sovint no és prou ampli.  

 

Posa que primeres acollides amb un mes ni poden haver 4 o 5. El 

que sí que s’ha vist però que hi ha problemes de llargues 

supervivents i clar, vam decidir que igual que es fa el grup de les 

debutants, també fer un grup de llargues supervivents. 

 

Venen un cop al mes, però si necessiten venir abans, es posen 

d’acord amb la psicooncòloga i venen abans. El grup és un cop al 

mes, si algú necessita un reforç individual també és possible, però 

amb un cop al mes és suficient eh 

 

Clar, però totes, es busquen la vida fora 
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Quan venen aquí com no són les úniques que els hi passa, doncs 

els genera més tranquil·litat 

 

Hi ha moltes persones també, venia una dona gran que ella mentre 

pogués parlar, ja en tenia suficient.  

 

Com per exemple, quan són dones joves doncs d’uns anys cap 

aqui, depenen del tractament que feien doncs es podien quedar 

estèrils i clar, una pregunta que se’ls hi fa sempre és si elles volen 

ser mares. Si en aquell perfil se li pot fer, es poden treure òvuls i 

guardar-los, llavors hi ha moltes dones que ho fan 

 

Llavors hi ha aquest projecte dels Baby Beatles, que és d’una noia 

d’aquí que és pacient. Ella va crear això per ajudar a aquestes 

dones i ella recull diners per un cop l’any ajudar-ne a dos o tres a 

que puguin tenir els seus fills. [...]Més coses que també veiem que 

queden penjades és la nutrició, no hi ha massa coneixement quan 

una persona t’he càncer com l’alimentació pot ajudar o no. 

 

Els més importats són el drenatge i la psicooncòloga.   

 

Llavors ja hi ha una altra cosa que són eines d’acompanyament 

que diem, en quan a aquesta ansietat que pot tenir, a lo millor pot 

treure-se-la fent musicoteràpia o dansoteràpia o altres coses. 

 

Primer de tot ho vam parlar amb la junta i llavors, ho vam proposar 

a les dones, a elles el que no els hi agradava es que havien d’anar 

molt lluny. Clar, és una pena. Però elles, ho haurien de tenir més a 

l’abast. 

 

Per altra banda, qualsevol pràctica que impliqui una intervenció en 

persones requereix una base científica rigorosa i una expertesa en 

l’àmbit. En el cas tant d’oncologia com d’intervencions assistides 

amb cavalls, és indispensable basar-se en un registre de l’activitat, 

i un coneixement específic i ampli de la patologia i tractament. 
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D’altres de les preguntes, sobres necessitats i beneficis, són 

precisament la motivació per porta a terme un projecte basat en 

evidències científiques. 

 

 

 

 

Triangulació categoria tractament mèdic 

Fragments  Codificació  

Bé, m’ho vaig imaginar. Abans de quedar-me embarassada jo ja 

sabia que tenia càncer. Però m’ho van diagnosticar al cap de tres 

anys. Abans de quedar-me embarassada jo ja pensava que tenia 

alguna cosa, però em van dir que no era res, que tenia els pits 

fibroquístics, però no van fer gaire cas. Amb les mamografies no 

es veia res estrany.  

 

No, la ginecòloga em va dir que m’ho mirés per estar tranquils. 

Primer m’ho van analitzar, però no va sortir res, tot i això, a la 

segona analítica sí que va sortir que tenia càncer.  

 

Em van treure tot el pit per protegir, perquè com estava alletant i 

tot, va ser treure-ho tot per l’àcid làctic i tot això, per no tenir més 

problemes. 

 

Sí, són molt pesats eh. Si clar, perquè ara ja quedem per operar, 

ara ja quedem per no sé que.... i no et dóna temps d’assimilar que 

ja és una cosa rere l’altre. És un any que t’atabalen molt.  

 

Sí, perquè a vegades vas i penses a veure que et diran 

 

Sí, teràpies de grup i això. O sigui quan jo estava fent la quimio em 

van dir que si jo volia anar al psicòleg i jo vaig demanar que sí, 

perquè clar no sabia com dir-li a la meva filla. 

 

Sí, gratuïtament. 
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No, perquè hi vas cada any i sempre tens qualsevol cosa truca... i 

sempre tens allà gent que està allà. [...]Però sempre m’ho han 

mirat molt bé. Jo amb l’equip mèdic molt bé.  

 

I cada tres mesos anava a fer-me una ecografia, i la ginecòloga em 

deia: no, això és grassa. Fins i tot, el que em feia l’ ecografia em 

deia: no et preocupis que és grassa. Però una vegada em va 

començar a créixer i li vaig dir a la ginecòloga. I va decidir punxar-

me per agafar-me teixit i analitzar-lo i quan tornés al cap de 15 dies 

donar-me els resultats. I sí, em van treure teixit i me’n vaig anar. 

Però l’endemà em va trucar que hi anés. 

 

Un any, clar, primer vaig començar la quimio, després em van 

operar, i després em van fer la ràdio. Em van treure un pit i tots els 

ganglis de l’aixella.  

 

Ara faig un tractament amb pastilles i a més, m’han trobat una mica 

de metàstasis als ossos però diuen que molt poca cosa. Ara em 

fan una injecció, a més de les pastilles pels ossos que me les hauré 

de prendre sempre. I, així estic, però bueno.  

 

Sí, però ja m’agrada. Però es que, estàs patint, perquè quan vaig 

deixar de prendre les pastilles al cap de cinc anys, vaig pensar: i 

ara que? Em van dir que les pastilles ja havien fet el seu efecte i 

que m’anirien controlant fins als deu anys. I cada any anava a fer-

me la revisió i ja està.  

Jo no em vaig sentir desatesa, perquè sí que és veritat que al 

principi són molts seguiments i després es van allargant, però 

pensava, mira si em donen dos mesos que bé, veus que la cosa 

va bé. Ara, a la que em van donar l’alta sí que vaig pensar, i ara 

que?  

 

No, si no ho preguntes, diria que no. Però jo tampoc em vaig 

interessar. 
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Sí, tu allà no t’ho explica ningú. Perquè a mi no m’ho va explicar 

ningú. Si tu preguntaves,  ja t’ho deien, però sinó no.  

 

És cert que feia tres anys que al mateix pit m’havia notat un bony i 

en el seu dia vaig anar al metge em van fer les proves 

corresponents i em van veure que era un nòdul i em van fer una 

punció en el pit, en la que et treuen líquid, i van veure que era 

càncer i en comptes de fer-me altres proves com la biòpsia per 

assegurar que realment era dolent, doncs em van dir que tenia 

càncer de pit, que era dolent i que em podria caure el cabell, que 

segurament m’haurien de fer tractament, i al cap d’un parell o tres 

de dies, em van fer una biòpsia i va resultar que no era dolent. 

Igualment m’ho van extirpar i al cap de tres anys, jo em vaig anar 

a fer una revisió particular, una mamografia i estava tot correcte. 

Al cap d’un any em palpava el pit i em vaig notar un bony però no 

li donava importància perquè pensava que s’havia fet un quist. Jo 

estava molt tranquil·la, i quan vaig anar al metge, jo al gener ja ho 

sabia i vaig esperar dos mesos o tres, perquè no li donava 

importància, però vaig pensar que m’aniria a fer una revisió per si 

de cas,  i quan em van fer dos mamografies i una ecografia i una 

biòpsia, doncs al cap d’una setmana ja van veure que era dolent. 

Em van trucar i va començar tot el procés, em van dir que era 

solent, que s’havia d’operar, que hauria de fer tractament, etc.  

 

Al llarg del procés, no recordo si era cada setmana però et van fent 

analítiques i les revisions són molt constants. Llavors amb la radio 

ja no, crec que després ja és un cop al mes i després ja es van 

espaiant, perquè mira vaig acabar i ara diria que són cada tres o 

cada sis mesos 

 

Jo crec que sí que en soc depenent. Al llarg del tractament m’he 

trobat ben atesa. T’has d’anar fent uns controls i ets depenent, i 

ara també 

 

Però ara per ara no em sento poc atesa, però bueno ja fan el 

seguiment perquè el càncer de pit et donen d’alta hospitalària al 
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cap de deu anys, i en principi un cop passen aquests 10 anys, clar 

ara els controls els vas tenint més espaiosos, però els vas tenint. 

Clar i després d’aquests anys, quan ja has passat per un procés, 

ja et donen l’alta perquè en principi ja no has de tornar a agafar la 

malaltia. 

 

T’ofereixen un psicòleg. Llavors el que et diuen, que has d’intentar 

fer coses que t’agradin i que t’omplin, etc. Però no et diuen, ostres 

doncs ves a aquest centre 

 

La probabilitat de recaiguda depèn de cada cas, principalment de 

la dimensió del tumor, de l’afectació ganglionar i del tipus de tumor 

(agressivitat). Pot oscil·lar entre risc molt baixos (<5%) a risc alt 

(>30%).  

 

Mínim han de passar 5 anys.  

 

Si la malaltia és curable i han de fer quimioteràpia, les visites són 

trisetmanals durant 6 mesos; posteriorment el seguiment és cada 

3 – 6 mesos.  

 

Posteriorment a l’alta oncològica als 5 anys, el seguiment és 

exclusivament una mamografia anual. Des del punt de vista mèdic 

és suficient, tot i que possiblement per la pacient un seguiment més 

personalitzat en una consulta per exemple de “llargs supervivents” 

seria òptima per tal de poder detectar i tractar efectes adversos a 

llarg termini i recaigudes tardanes. 

 

La gran majoria no.  

 

Possiblement manca un enfocament de la malaltia més ampli, 

incloent-hi teràpies complementàries que les mateixes pacients 

cerquen externament.  

 

Normalment no, tot i que sovint les derivem a associacions d’ajuda 

contra el càncer que les informen.  
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Moltes en aquests últims anys, són els mateixos hospitals que ens 

les envien, per internet, el CAP, les farmàcies, el boca a boca. 

 

Normalment sí. Cada vegada més. Perquè els hi costava creure 

que des d’una associació es podria ajudar.  

 

Quan el professional ens diu que estem bé i que no ens veurà fins 

dintre de sis mesos, comencen les preocupacions. El pitjor és quan 

ells donen l’alta, perquè de cop ens sentim abandonades. Doncs 

això ho sabem tots menys els professionals.  

 

Tu acostumada a que ara una analítica, ara et farem unes 

radiografies, ara t’hauries de fer no se què, etc., arriba un moment 

que et diuen tres mesos, i dius bueno tres mesos, i dius ui ui ui, i 

ara que? I si m’agafa alguna cosa? Perquè  tens por de que et 

passi qualsevol cosa i et passi per alt. Ja quan et diuen aquí tens 

l’alta, et quedes que dius, i ara que faig? Clar, depèn de com 

comunica l’oncòleg o la oncòloga, ho pots assumir d’una altra 

manera 

 

Clar, per què fem això nosaltres? Perquè en els hospitals no ho fan 

això. És impossible, perquè surt caríssim 

 

Perquè es faci el drenatge tu els hi demanes sempre una 

autorització de l’oncòleg signada. I clar, perquè no ho fan en els 

hospitals? Perquè aquesta senyora que hi ha aquí dintre estarà 

una hora si fa falta, fins i tot i pot estar una estona més, i hi ha una 

sola persona, una professional que li està fent això. Si tu te’n vas 

en un hospital i vas a fisioteràpia, veuràs que està ple de 

fisioterapeutes, però que un sol fisioterapeuta està fent quatre o 

cinc persones a la vegada. Ara imagina’t que aquella persona 

durant una hora hagi d’estar allí vinga... surt caríssim. 

 

I d’això ja fa anys i veus com es posa encara quan hi pensa. Això 

és una llarga supervivent. Necessiten suport. 
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Segons quin tractament, perquè clar pensa que el càncer de mama 

són molts diferents, són moltes malalties diferents que passen dins 

del pit que són canceroses. Llavors, depèn del que prens, pots tenir 

unes seqüeles o unes altres, o no tenir-ne cap a vegades també 

depèn molt del cos de la persona això sí.  

 

A més en quan la informació de teràpies complementàries, els 

oncòlegs no ho informen per falta de temps, això confessat per un 

oncòleg d’aquí de la Vall d’Hebron. Bueno hi ha moltes coses i 

segur que ens en deixem moltes. 

 

Ens donem a conèixer a través de congressos, xerrades, i 

divulgació científica. 
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