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PSICOONCÒLEG DE L’ICO

cenobi

de psicooncòlegs de
v L’equip
l’Institut Català d’Oncologia

seller Felip Puig va participar en unes jornades
rials al monestir de Sant Benet, que com tot ceno
oc que convida a la reflexió i a la mesura. Allà va
ar que l’acord entre Junts pel Sí i la CUP serà
cil perquè els models econòmics de les dues for
són molt diferents, “en alguns aspectes incompa
va afegir que ha transmès “que hi ha unes línies
s que nosaltres no podem creuar” en relació
ograma de govern de la força anticapitalista.
aticinar un govern en funcions de dos mesos i mig
scartant la investidura d’Artur Mas en les dues
s inicials, en espera de veure què passa el 20D.
les pròximes reunions entre les dues formacions
n de fer en una abadia:
ants conviden a fer
raó (i l’esperança).
es s’hi produeixen fins
ersions.

ofereix des de fa 10 anys suport psi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia. PÀGINA 31

Nandu Jubany
CUINER

xef, que participarà en el
v ElFòrum
de Girona, va prepa
rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certa
men gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà
l’ingredient
protagonista. VIURE

Laurent Le Bon

MUSEU PICASSO DE PARÍS

CULTURA

La guerra dels llacs

celona
perant

a és a la cua dels paï
dentals quant a ajuda
volupament, però
ment de Barcelona
dit ampliar en 1,7
d’euros la partida
da a cooperació inter
l i justícia global, i
olirà per primera
a meta simbòlica
%,

obinson
milionari

Bran
pietari
Vir
anitza
eig de
una de
s dues
vades
b.

El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que ve El llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’English National presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40
ESPORTS

Paraula de Platini

El president de la UEFA, l’ex
futbolista Michel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha recone
gut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8 milions d’eu
ros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49
ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme

El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha con
vertit en el pitjor dels sis úl
tims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritme més
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

PENSEM QUE...

Cultura i inclusió social
ncara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa

Picasso de París,
v EldelMuseu
qual Laurent Le Bon és

director des de fa un any, ha revo
lucionat completament la manera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
Le Marais. PÀGINA 36

Sònia Gainza

DIRECTORA D’APROPA CULTURA

Apropa Cul
v Latura,plataforma
que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.

PÀGINA 38

Wayne Simmons

ANALISTA SOBRE TERRORISME

Simmons, un cone
v Wayne
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
verse presentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA 11
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Les seqüeles emocionals d’haver tingut un càncer de mama

“La malaltia m’ha fet petita”

Supervivents de càncer de mama ateses a l’ICO durant una sessió de grup amb el psicooncòleg de l’equip Cristian Ochoa
ANA MACPHERSON
Barcelona

L

es xifres de càncer de ma
ma tendeixen a estabi
litzarse a tot Europa i
també aquí. La detecció
precoç millora, participen més
dones en els plans de cribratge, i
sónefectius(l’anypassatesvande
tectar gràcies a aquestes mamo
grafies periòdiques més de 1.200
casos a Catalunya). Els tracta
ments són cada cop més específics
per a aquest tipus de tumor, que ja
no es diu simplement càncer de
mama sinó que se l’anomena amb
algun dels diversos cognoms que
avui permeten distingirne l’ori
gen, el punt flac per ser atacat, el
pronòstic. I la mortalitat es redu
eix cada any un 4% més: ara so
breviuen al cap de 5 anys el 85% de
les afectades.
Tot va bé, molt bé, millor que en
molts altres càncers. “Però a mi la

malaltia m’ha fet petita”, resumeix
una de les participants en una ses
siódegrupdesuperviventsdecàn
cer de mama que reben tractament
postcàncer a l’Institut Català
d’Oncologia (ICO). Una desena de
dones posen en comú tot el que els
provoca aquest càncer i que no es
resolambquímio,ràdionicirurgia.
“Com que jo sempre tiro enda
vant amb tot, ell no ho veu. Estic
amb les meves dèries i ell em veu
bé. Tinc moments molt baixos, et
tornes més intolerant”.
“Et sents culpable per estar ma
lalta i perquè t’hagin d’acom
panyar, així que què li diràs. Dius:
‘Estic fatal!’, i et respon: ‘Però ja
t’ho van dir’”.
“Dubtes de si realment estàs
curada. Hi ha tant de canvi físic
que no ets tu. Estàs calba, et mires
nua al mirall, t’intentes acostumar
a tots aquests canvis que ara ets tu.
I els altres et diuen que ja s’ha aca
bat tot i tu saps que no, que ni de

bon tros. A partir d’ara seràs així,
d’aquesta altra manera”.
“De sobte et fa mal l’esquena, i si
és una metàstasi en algun lloc i no
ho han vist?”.
“Has acabat l’última sessió i tot
hom està eufòric, però tu has
d’anar cada sis mesos a la revisió,

Tractament, detecció
i supervivència
milloren any rere any:
l’assignatura pendent
és el postcàncer
durantelspropersdeuanys.No,no
està”. “La setmana abans de la re
visió.... Això no es veu. Només que
t’han sortit cabells i sents al teu
voltant ‘és genial!, quan comences
a treballar?’. I tu no pots. El teu
entorn vol veure’t bé i n’espera

JORDI PLAY

tant, de tu. I no té res a veure amb
com et sents”.
“Tothom m’exigeix que sigui
com la d’abans. És un xoc entre
aquest jo que veuen ells i el jo
d’ara”.
“El més difícil és que els altres
assumeixin el canvi real que hi ha
en tu. Per això molts l’eviten i no
saben com acostarse a tu. Ni et
truquen. En canvi descobreixes al
tra gent que et sorprèn, sempre al
teu costat, sense abandonar mai”.
“I si reapareix, com en el meu
cas, penses: una altra vegada! Per
què per curarme m’he de trobar
tan malament?”.
A l’ICO han tractat psicològica
ment unes 350 supervivents de
càncer de mama en deu anys,
menys de la tercera part de les que,
n’estan segurs, ho necessiten. El
suport psicològic té un impacte
mesurable: n’endarrereix de dos a
tres mesos la reaparició, si n’hi ha, i
avança la incorporació laboral.c

