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Resum
Introducció:
Són conegudes les conseqüències de l’excessiva exposició al Sol i les radiacions
ultra violades sobre la pell de les persones, com ho son a curt termini les
cremades solars. Per altra banda, l’envelliment prematur de la pell i el càncer de
pell que són afeccions a llarg termini. Aquests problemes de salut estan
augmentant considerablement des de que prendre el sol va esdevenir un hàbit
amb la massificació de les platges i creences vers els avantatges d’exposar-s’hi.
És per això que no n’estan exclosos els treballadors d’una platja com ho són els
socorristes aquàtics. Aquest col·lectiu ha de romandre en aquest ambient durant
tot l’estiu fent-los vulnerables davant de l’exposició a la radiació solar, per tant,
és convenient saber si es protegeixen correctament.
L’objectiu del treball és conèixer quines estratègies i hàbits de protecció solar
coneixen, disposen en opinió i en quina mesura les fan servir els socorristes
aquàtics de les platges de la vila de Blanes (província de Girona), i amb les dades
obtingudes a poder avaluar si des d’un punt de vista infermer cal invertir recursos
en intervencions en educació per a la salut i així millorar la salut d’aquest
col·lectiu.
Metodologia:
Es realitzarà un estudi descriptiu, transversal i observacional, prenent una mostra
no probabilística de conveniència de la totalitat dels 25 socorristes aquàtics que
formen part del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de
Blanes. Després d’obtenir el vistiplau del responsable del servei de socorrisme
i l’obtenció del consentiment informat dels participants, se’ls administrarà durant
la primera setmana d’agost de l’any 2020 un qüestionari online específic elaborat
per a aquest projecte, que mesurarà variables sociodemogràfiques, d’hàbits
d’exposició solar, pràctiques de protecció solar, actituds, coneixements i
reflexions, que posteriorment s’analitzaran quantitativament mitjançant el
programa IMB SPSS v26.
Paraules clau: Llum solar, conductes de risc, protecció, socorristes, risc
exposició al sol, conductes de risc, promoció de la salut.
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Abstract
Introduction:
The effects of excessive sun exposure and ultra-violet radiation on people’s skin
are known, such as sunburn in short-term. Also, premature skin aging and skin
cancer are long-term illnesses. These health problems are increasing
considerably since sunbathing became a habit with crowding beaches and beliefs
about the benefits of being exposed to sunlight. That is why beach workers like
water lifeguards are not excluded. This group is bound to remain in this
environment all summer long, making them vulnerable to sun exposure so it is
advisable to know if they are properly protected.
The objective of this project is to know the sun exposure habits of beach
lifeguards in Blanes (Girona province, Spain), and with the data obtained,
evaluate if from a nursing point of view, it is necessary to invest resources in
interventions in health education and help them to improve their health.
Methods:
A descriptive, cross-sectional and observational study will be carried out, taking
a non-probabilistic sample of all the 25 lifeguards who are working in the beach
service of Blanes. After obtaining the approval of the manager of the lifeguard
service and once signed the informed consent of the participants, they will answer
an specific online survey prepared for this project during the first week of August
2020, which will measure sociodemographic variables, sun exposure habits, sun
protection practices, attitudes, knowledge and reflections, which will be analysed
quantitatively using the IMB SPSS v26 program.
Keywords: Sunlight, risk behaviours, protection, lifeguards, risk of sun
exposure, health promotion.
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1. Introducció

Són ben conegudes, les conseqüències de l’excessiva exposició al sol sobre les
persones. I és per això que no n’estan exclosos els treballadors d’una platja com
ho són els socorristes aquàtics. Aquest col·lectiu està obligat a romandre en
aquest ambient durant la temporada d’estiu (juny a setembre) que és quan fa
més calor, i també suportar la major incidència de la radiació solar que es dona
dins la franja horària del migdia (12 a 16h).
Aquesta situació els fa vulnerables als perills que comporta el fet d’estar exposats
a la radiació solar i per això han de prendre les mesures que siguin necessàries
per a protegir-se d’aquesta.
Dins de l’àmbit d’infermeria, és interessant conèixer amb exactitud quines
mesures els són proporcionades, quines fan servir i en quina mesura, i també
quina importància els donen, per tal de poder avaluar si aquest col·lectiu
específic necessita rebre intervencions en educació per a la salut, i així millorar
les condicions de treball reduint l’excessiva exposició solar i les conseqüències
derivades en la seva salut. A més, és important que aquest col·lectiu mostri uns
bons hàbits d’exposició solar per a servir d’exemple a la població general que
acut a les platges, que no és poca.

2. Marc teòric

2.1 La platja avui en dia
No va ser fins a la dècada dels 70 que va arribar per a quedar-s’hi el turisme de
masses a l’anomenada formalment per Ferran Agulló “Costa Brava” entre d’altres
regions mediterrànies, provinent de les classes mitjanes i populars dels països
de l’Europa occidental, tals com Alemanya, França, Regne Unit i altres. Sent avui
en dia coneguda a tot el món.
L’exemple de Blanes, que és avui en dia un vila costanera que dona inici a la
Costa Brava pel seu extrem sud, poblada per 39.029 habitants censats, i que
5

durant la temporada de l’estiu atès el seu caràcter turístic augmenta
substancialment la xifra poblacional, fent que entre els mesos de juny i setembre
les seves principals platges siguin fortament freqüentades per aquests residents,
turistes i habitants de les comarques properes, especialment el juliol, agost, i
primera setmana de setembre per turisme de segona residència i internacional
que s’allotja a les 3554 places d’hotels, 5401 places d’habitatges turístics, 400
places d’apartaments i 10.308 places de càmping (1,2).
Degut a l’alta afluència de gent a la platja durant els mesos d’estiu, s’ha convertit
en una necessitat el proveir d’aquests espais d’uns serveis de seguretat, que són
una provisió d’agents de la policia local dedicats exclusivament a patrullar les
zones properes a la platja, així com de serveis bàsics de primers auxilis i de
salvament aquàtic pel propi espai marítim i sorrenc. Els conformen una plantilla
d’entre 16 i 25 socorristes.
També ha sorgit la oportunitat de fer negoci sorgint així punts de serveis pels
usuaris de les platges, tals com el lloguer de gandules, para-sols i patins
aquàtics.
Per acreditar la bona qualitat de les platges, cal tenir la Bandera Blava, i per
obtenir-la cal complir amb els criteris que la pròpia organització estableix i
s’agrupen en Informació i educació ambiental, qualitat de l’aigua, gestió
ambiental i per últim seguretat i serveis (3).
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2.2 Socorristes aquàtics i exposició solar

Figura 1: Socorrista aquàtic i agent de la policia local patrullant. Cala Bona,
Blanes. Agost 2019. Font: Miquel Àngel Recio.
Cal indicar que el període de servei dels socorristes està comprès entre el 8 de
juny i 11 de setembre, però de l’1 de juliol al 2 de setembre es considera
temporada alta per aquest col·lectiu degut a la major afluència d’usuaris a la
platja, i, per tant, entren en servei el total de la plantilla de socorristes aquàtics
que en són 25. Fora de la temporada alta es considera temporada baixa i resten
en plantilla només 16 socorristes, que comprèn els períodes del 8 de juny al 30
de juny, i del 3 a l’11 de setembre. (4)
L’horari del servei diari dels socorristes aquàtics és des de les 10.15h a 18.30h,
ja sigui temporada alta o temporada baixa. Realitzen torns de 1h i 15 minuts
cadascun a les torres de vigilància, que sumat a uns 30 minuts de trajectepatrulla, indicar que és des del lloc de socors i tornar, sumen 1 hora i 45 minuts
d’exposició solar directa. Durant el dia fan 3 torns, el que dona lloc que cada
socorrista ha de romandre a l’exterior més de 5 hores per jornada treballada
(sense comptar períodes variables de treballs, actuacions de salvament on es
necessita el reforç dels companys que en aquell moment no facin patrulla i
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tasques fora del mateix lloc de socors com preparació d’espais, senyalització,
etc.).
Els socorristes aquàtics es comuniquen fent servir l’alfabet radiofònic recomanat
per la ICAO. Fent servir la mateixa nomenclatura per anomenar els diferents
punts de treball: (5)
Punt de socors/refugi o “Romeo”: n’hi ha 3 en total, un a cada platja.
En aquests punts de socors es realitza el descans de les patrulles, s’atenen les
demandes de servei del passeig que són principalment cura de ferides, demanda
d’informació sobre els espais de les platges, consultes vàries i derivacions de les
patrulles. També a cada Romeo hi ha el material de treball pesat, que són el
tauló espinal, DESA i equip d’oxigenoteràpia (ampolla de 2 litres d’oxigen
medicinal, baló ressuscitador amb reservori, tubuladures, mascaretes de mida
adult i pediàtrica, i cànules orofaríngies o de Guedel).
Per a protegir-se del sol, es proporciona per part de l’empresa un uniforme que
consta de samarreta i pantaló-banyador curts, també gorra amb visera. A més
de la crema de protecció solar SPF 50 que està disponible als tres Romeos. Hi
ha tendals a sobre de les torres de vigilància. Es demana al socorrista que porti
ulleres de sol pròpies, que és responsabilitat d’aquest que siguin les adequades.

*A les figures 1, 2 i 4 es pot visualitzar exactament quina indumentària porten els
socorristes, la figura 2 es pot veure la índia 1 que ve equipada amb una lona a
la part superior.
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Figura 2: Socorrista en servei a la platja de s’Abanell, Blanes. Setembre 2019.
Font: Albert Alenyà.

Les zones corporals més exposades al sol, tal com es pot comprovar en les
figures 2 i 3, són des de la regió femoral d’ambdues extremitats inferiors fins als
dits dels peus, des del braç fins als dits de les mans, cara i clatell. És a aquestes
zones a on se’ls indica aplicar la crema de protecció solar.
9

Figura 3: Socorristes aquàtics realitzant una patrulla al llarg de la platja de
s’Abanell,

Blanes.

Adaptat

de:

Diari

de

Girona.

https://imagenes-

cdn.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/2016/06/13/62476/socorristes-04-5_g.jpg

El socorrisme aquàtic és a dia d’avui a Catalunya una professió regulada i es
necessari disposar de la titulació corresponent descrita al Reial Decret 879/2011.
(6)
A Catalunya, existeix el títol en Salvament i Socorrisme, corresponent a
ensenyaments esportius de grau mitjà i amb una durada de 1155 hores en total,
dividits en dos cicles (495 i 660 hores de durada, respectivament) i que es poden
realitzar en un o dos cursos acadèmics. Del total d’hores hi ha 295 hores de
formació pràctica en centres de treball. (7)
Aquests estudis donen una formació relativa a les pràctiques professionals de
vigilància i salvament en espais aquàtics, i per altra banda formació esportiva, ja
que el salvament és un esport federat i la mateixa formació capacita als futurs
professionals per a exercir com a monitors, àrbitres i entrenadors del salvament
esportiu.
A la titulació per a programar, dirigir, coordinar i formar en les activitats relatives
al salvament i socorrisme, així com de la variant esportiva, s’hi accedeix
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mitjançant la superació d’un cicle formatiu de grau superior, de caràcter esportiu
i amb una duració de 875 hores de formació. (8)

2.3 Riscos laborals derivats de l’exposició solar:
A les índies, tal com i es mostra a la figura 2, els tendals resulten inefectius durant
tota la jornada per a cobrir les extremitats inferiors enfront la radiació solar
directa, i les extremitats superiors són cobertes durant el mig-dia que és quan el
sol es troba en la posició més vertical. El clatell resta exposat solament durant
les ultimes hores de la jornada, atès que es troba dirigit aproximadament cap a
l’oest.
Atès que aquesta professió es desenvolupa a l’exterior, i majoritàriament en les
hores de major incidència de la radiació solar, resulta interessant saber si
aquests treballadors estan massa exposats a la radiació solar i als riscos que
se’n poden derivar, i si es donés el cas, modificar les mesures de protecció
enfront la RUV. (9)

2.4 Radiació Ultra Violada
La RUV, és energia radiant igual que la llum visible per a nosaltres però amb la
diferència que es caracteritza per una major amplada d’ona. Per comparar, els
infrarojos tenen una amplitud d’ona més curta que la llum visible i tampoc som
capaços de veure-la. (10)
A la superfície del nostre planeta rebem principalment l’energia del Sol. La major
part de la radiació provinent del Sol (95%) està dins del rang de la llum infraroja
i la visible, mentre que el 5% restant és RUV. (11)
Dins de l’espectre ultraviolat, podem diferenciar les radiacions del tipus A o UVA
(ona ampla), el tipus B o UVB (ona mitjana) i el tipus C o UVC (ona curta). A la
superfície terrestre només hi arriben les del tipus A i poca part del tipus B (10%,
el 90% restant absorbit per l’ozó, vapor d’aigua, oxigen i diòxid de carboni). Les
del tipus C són totalment absorbides per l’atmosfera i els seus diferents
components (12,13).
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La radiació UVB és poc penetrant en comparació de la radiació UVA que arriba
a la dermis, tal i com es representa a la figura 4. (11)

Figura 4: Representació de la penetració de les RUV a l’atmosfera i la pell.
Font: Colorado Melanoma Foundation www.comelanoma.org/uv-radiation
La intensitat de la RUV pot variar també segons les característiques del lloc, hora
i la meteorologia. El migdia és l’hora del dia que més RUV arriben a la superfície
de la terra, atès que han de travessar menys capa atmosfèrica atesa la posició
més vertical del sol. El mateix passa a mesura que ens acostem a l’equador, i a
mesura que ascendim en altitud la radiació augmenta un 4% cada 300 metres.
La capa d’ozó varia al llarg de l’any, fins i tot durant un mateix dia, pel que pot
variar el seu efecte de filtre, igual que els núvols. (14)
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Les característiques de les superfícies a on ens trobem poden actuar de forma
que reflecteixen les radiacions en diversa mesura: la neu verge neta pot reflectir
un 80% de la RUV, la sorra blanca de les platges fins a un 15%. (14)
La OMS proposa que les administracions i serveis de meteorologia informin
d’una forma estandarditzada la intensitat de la RUV mitjançant nombres enters,
tal i com es mostra la taula 1. És necessari l’ús de protecció solar a partir de IUV
3, sent entre 3 i 7 recomanat mantenir-se a l’ombra durant les hores centrals del
dia (de 12h a 16h), ús de camisa de màniga llarga, crema de protecció solar i
barret. En el cas de tenir un IUV a partir de 8 es recomana evitar els exteriors
durant les hores centrals del dia, mantenir-se a l’ombra i és imprescindible fer ús
de la camisa, crema de protecció solar i barret. (14)

Taula 1. Índex de radiació Ultra Violada. Font: WHO (14).

Els nivells de radiació ultra violada que es poden rebre durant una jornada de
treball a la platja, o a qualsevol altre indret poden variar durant les hores tal i com
es mostra a la taula 2 i en funció de les condicions ambientals. Però a nivells
pràctics, les característiques dels llocs de treball a les platges de Blanes
aparentment no serien prou significatives per tal de variar les mesures de
protecció solar durant la jornada, atès que les jornades d’exposició de 10:15h a
18.30H són molt perllongades i per tant s’ha de prendre màxima precaució. (15)
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Taula 2: Radiació solar global horària mesurada a Girona capital.

Font: Institut Català d’Energia. (16)

2.5 Inconvenients de l’exposició solar en la pell
L’exposició solar pot ser essencial per a la salut humana, ajudant en sintetitzar
la vitamina D, tractar el raquitisme, psoriasi, èczema, acne, ajuda a metabolitzar
el colesterol, regula els cicles del son mitjançant el control de la serotonina, i
millora l’estat d’ànim incrementant la producció de serotonina. Tot i així s’hauria
d’aconseguir una exposició moderada, evitant l’exposició crònica i intensiva per
què poden aparèixer , cremades cutànies, foto envelliment i canvis en l’estructura
de la pell que poden derivar en càncer. (14,17)

2.5.1 Foto envelliment
L’exposició a les radiacions ultra violades de manera continuada produeix
alteracions funcionals i estructurals de la dermis. (15)
Apareix principalment a causa de l’exposició a les UVA l’envelliment cutani, que
comprèn l’alteració de la pell manifestada per sequedat, arrugues, telangièctasis
i alteracions de la pigmentació. (15)
L’exposició solar crònica (exposició repetida al llarg dels dies, mesos i fins i tot
anys, com per exemple la que realitzen persones que treballen a l’exterior,
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esportistes per un temps perllongat a la intempèrie) és una de les principals
causes de l’envelliment de la pell.

2.5.2 Càncer de pell
2.5.2.1 Tipus de càncer de pell relacionats amb l’exposició solar
Principalment hi ha dos tipus de càncer de pell relacionats amb l’exposició al sol,
el tipus no melanoma i el tipus melanoma.
No melanoma:
Sol ser el que més incidència registra i amb menys dificultat de tractament
presenta. Hi ha dos tipus principals, el carcinoma de cèl·lules basals i el de
cèl·lules escamoses.
Solen sortir principalment a les zones més exposades a la radiació solar tals com
la cara, coll, orelles i mans. Per entendre la incidència d’aquest càncer, en els
països de l’hemisferi nord hi ha una relació clara entre el descens de la latitud i
l’augment de la incidència. A les regions més caloroses les persones són
propenses a abrigar-se menys, i per tant, augmentar l’exposició de la pell a les
RUV.
El CCB anomenat d’altra forma carcinoma basocel·lular, no creix en mucoses.
El més freqüent de tots, es pot donar en forma de placa o nòdul i telangièctasis
a la superfície de la lesió, creixement lent i molt rarament mortal, però igualment
s’ha de tractar precoçment per tal de prevenir l’afectació de les estructures
properes i rarament desenvolupen metàstasis on augmentaria el risc de mort,
normalment mitjançant tècniques de resecció quirúrgica i radioteràpia, que són
les més eficaces. També poden ser útils la crioteràpia que pot ser aplicada a
nivell ambulatori i fototeràpia. El seu desenvolupament està molt associat a
l’exposició intensa de RUV, especialment durant la infància, adolescència i en
pells més sensibles. Cal destacar que per al seu diagnòstic és necessària una
biòpsia. És el més freqüent (18–20).
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Figura 5: Carcinoma de cèl·lules basals situat a la regió periorbital, en
múltiples focus. Font: González F, García A.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000500004

El CCE també anomenat carcinoma epidermoide. Pot envair extensament les
estructures properes i s’ha de tractar precoçment per tal d’evitar-ho, també les
possibles metàstasis que poden aparèixer en estadis avançats. Està més
relacionat amb l’exposició solar crònica en la infància. La sospita clínica sol venir
per una lesió que no cura i generalment en zones exposades al sol, però per a
realitzar un diagnòstic és necessari realitzar una biòpsia del teixit. El pronòstic
és molt bo per a les lesions poc avançades, atès que hi ha menys probabilitat de
metàstasi, que tot i així aquest risc és major que en el carcinoma basocel·lular.
(19) (21)
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Figures 6 i 7 (esquerra i dreta respectivament): carcinoma de cèl·lules
escamoses en múltiples presentacions. Esquerre en regió humeral i dreta en el
dors de la ma. Font: Manual Merck Sharp & Dohme. https://www.msdmanuals.com/eses/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/c%C3%A1ncerescut%C3%A1neos/carcinoma-epidermoide?query=carcinoma%20espinocelular

Melanoma:
Es tracta del tipus més agressiu de càncer cutani, i potencialment mortal si el
diagnòstic es realitza tard, sent el responsable del 75% de la mortalitat de les
malalties cutànies. (22)
Histològicament, existeixen quatre subtipus histològics: extensiu superficial o
radial (el més freqüent), lentigo maligne, acrolentiginós, i nodular. Tots excepte
el nodular presenten una fase de creixement inicial intra-epidèrmic, excepte el
nodular que el seu desenvolupament primari és intra-dèrmic invasiu, és a dir,
creix de manera vertical, el que dificulta el seu diagnòstic precoç empitjorant el
seu pronòstic (22,23).
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Taula 3: Comparació característiques subtipus melanoma.

Edat més
freqüent
d’aparició

Localització

Evolució

Pronòstic

Lentigo
maligne
Edat avançada

Radial

Acrolentiginós

Nodular

joves

Sense relació

Mitjana edat

Cara
(fotoexposició
crònica)

Esquena,
cames
(fotoexposició
estiu)

10 anys de
creixement
radial,
posteriorment
creixement
vertical
Millor
pronòstic

4-5 anys de
creixement
radial,
posteriorment
creixement
vertical
Més freqüent en
caucàsics

Palmell de les
mans i peus
(sense relació
amb la
fotoexposició)
1-3 anys de
creixement radial,
posteriorment
creixement
vertical

Qualsevol
localització
(sense relació
clara amb la
fotoexposició)
Absència de
creixement
radial.
(creixement
vertical des del
seu inici)
Pitjor pronòstic

5%

60-70%

Més freqüent en
raça negra,
oriental i
llatinoamericans,
menys en
caucàsics
5-10%

15-30%

Incidència

Adaptació de manual de Dermatologia AMIR i Carlos Duarte (article de revisió
del melanoma acral lentiginós (24,25).

Aquest tipus de melanoma pot desenvolupar-se a partir d’un tipus de cèl·lules
mare de la pell, que anomenem melanòcits i la seva funció és de protecció solar.
Hormonalment, s’estimula el creixement del pigment melànic (hormona
adrenocorticotròpica i hormona estimuladora del melanòcit). La més freqüent
localització del melanoma maligne és al tòrax (23,26).
Tal i com es pot comprovar a la figura 8, els signes que poden fer sospitar de la
formació d’un melanoma són una piga de forma irregular, vores irregulars,
coloració no homogènia, augment de la mida per sobre de 6mm i creixement en
mesos, que és ràpid. Aquests criteris els coneixem com els ABCDE del
melanoma: Asimetria, Borde (vora), Color, Diàmetre i Evolució (24,27).
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Figura 8: exemples de melanoma. Font: Mayo Foundation for Medical
Education and Research. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/skincancer/multimedia/melanoma/sls-20076095

Aquest desenvolupament resulta sorgir com a conseqüència de mutacions
d’origen familiar, o adquirides a causa del dany del material genètic dels
melanòcits. Els gens que es troben amb mutacions en aquests casos són el
BRAF (50-66%) essent el més freqüent, C-KIT (11%), NRAS (15-21%) .
La supervivència a 5 anys del melanoma és d’un 40%, molt baixa en comparació
de la pràcticament nul.la mortalitat del no melanoma que gairebé no té capacitat
de metàstasi. I també molt menys prevalent que el no-melanoma. Per tant, és el
melanoma el tipus de càncer de pell amb un índex de mortalitat sent de 1.43
morts per cada 100.000 persones al món atesa la seva capacitat de disseminarse per la resta de l’organisme.

(19,28–30)

Cal, però, diferenciar la taxa de supervivència del melanoma segons en l’estadi
que es troba, i es fa segons la classificació TNM (Tumor, Nòduls, Metàstasi).
-

T mesura la mida, en aquest cas l’espessor de Breslow (creixement vertical
del melanoma) o la mida del tumor.

-

N mesura l’extensió del càncer que s’hagi pogut disseminar a les estructures
i nòduls limfàtics propers.

-

M serveix per a referir si hi ha metàstasi, és a dir, el càncer s’ha disseminat
a una altra part de l’organisme.
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L’estadi 1 i 2 ens indiquen que el tumor està localitzat al lloc d’origen.
Supervivència a 5 anys del 100% si no hi ha creixement vertical, però si
l’espessor de Breslow augmenta per sobre dels 4mm la supervivència baixa al
60%.
L’estadi 3 indica que hi ha afectació dels nòduls. La supervivència als 5 anys
quan hi ha afectació dels nòduls és d’un 45%, de mitjana. A més ganglis afectats,
pitjor serà el pronòstic.
L’estadi 4 és quan hi ha afectació distant (metàstasi). La supervivència als 3
anys és del 50%, però és molt variable. Depèn de la localització i si hi ha múltiples
presentacions de metàstasi, l’estat general de la persona i nivells alts de LDH en
sang. La primera causa de mort de les persones que pateixen un melanoma és
l’aparició de metàstasis cerebrals. (24,31)

2.5.2.2 Incidència del càncer de pell
A la província de Girona, en el període 2010 – 2012 es van registrar una mitjana
anual de 37 nous casos de càncer tipus melanoma (1.67% del total de tumors) i
525 del tipus no melanoma (exclosos de l’estadística). (30)
Així mateix, en el període 1994 – 2003 en la mateixa població va augmentar la
incidència dels tumors anomenats anteriorment en ambdós sexes, tenint un
increment estimat anual de 6.38%. (30)
El melanoma es tracta del 16è tipus de càncer amb més incidència en el període
2010-12, darrere de còlon anus i recte, pròstata, mama, tràquea bronquis i
pulmó, bufeta urinària, sistema nerviós, limfoma no Hodgkinià, estómac, ronyó i
vies urinàries, leucèmies, pàncrees, fetge, úter i primari desconegut. (30)
Per tant, el melanoma tot i no ser un dels principals casos en nombre, el nomelanoma si presenta una alta incidència.(30)

A Catalunya, el càncer de pell no melanoma registra una incidència l’any 2012
de 3047 casos, el 2013 de 3104 casos, el 2014 de 3162 casos, el 2015 de 3207
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casos, el 2016 de 3284 casos, el 2017 de 3342 casos, el 2018 de 3399 casos, i
el 2019 de 3459 casos. (32)
Al mateix territori, pel que fa al càncer de pell tipus melanoma va tenir una
incidència l’any 2012 de 805 casos, el 2013 de 811 casos, el 2014 de 816 casos,
el 2015 de 823 casos, el 2016 de 832 casos, el 2017 de 841 casos, el 2018 de
850 casos, i el 2019 de 863 casos. (32)
Tenint en compte l’increment de la població catalana de l’any 2012 al 2019, que
ha sigut de 1.4%, l’increment del nombre de casos del càncer de pell no
melanoma ha sigut de 13.5% i el melanoma de 7.2%. Per tant, l’augment del
nombre de casos de càncer de pell no és degut solament a un increment de la
població. (33)
Un meta anàlisi realitzat a Espanya revela que el melanoma maligne té una
incidència de 8.82 casos per cada 100000 persones a l’any a Espanya, mentre
que la taxa de mortalitat està fixada en 2.17 morts per cada 100000 habitants.
En un altre informe, es revela que la incidència del melanoma a Espanya el 2019
és de 11 casos per cada 100.000 habitants. (32,34)
En el món, es diagnostiquen uns 160000-200.000 nous casos de melanomes
malignes, i la mortalitat arriba a una xifra de 41000-46500 defuncions anuals.
(28,35)
S’ha determinat que la taxa d’incidència global del CCB és de 253 casos per
cada 100000 persones a l’any, o 131 persones afectades per cada 100000
persones (sense tenir en compte el nombre de tumors per persona). (34)
Pel que fa al CCE la incidència mundial és de 38 casos per 100000 persones a
l’any, mentre que la taxa de mortalitat és de 1.1 morts per cada 100000 persones
a l’any. (34)
Un altre estudi afirma que en les últimes dècades el càncer cutani ha augmentat,
i també que el major nombre de diagnòstics no es deu a un augment de les
proves diagnòstiques, sinó que és un augment real. (34)
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2.5.2.3 Factors de risc
Exposició excessiva a la radiació ultraviolada:
Els melanomes es troben més freqüentment en zones exposades a la llum solar,
que són la part superior del tòrax, cap, cara, coll i braços. Hi ha un major nombre
de casos a mesura que ens acostem a l’equador. El gran exemple és Austràlia,
on la majoria de la població presenta pell molt clara i a causa de la latitud on es
situa el país la incidència de la RUV i la calor fan que la pell quedi molt exposada,
augmentant el risc de càncer cutani, respecte a d’altres països amb pells més
fosques i/o exposició solar menys freqüent. (36)
Amb l’aparició de les cabines bronzejadores també s’ha incrementat el risc de
patir càncer cutani en les persones que en fan ús, als països desenvolupats,
degut la major exposició a la RUV. (36)

Edat:
Els melanomes són més comuns en persones d’entre 30-60 anys, tot i que poden
aparèixer a pràcticament qualsevol edat. En la població infantil és excepcional i
solen ser de caràcter benigne. (30,36)
Taula 4: Edats més comunes d’aparició dels càncers cutanis a Espanya.
Lesió

Carcinoma
epidermoid
e

Edat
d’aparici
ó
més
comú

Vellesa
(comença a
ser
dels
més
prevalents
als 65 anys,
a partir dels
75 és el que
més
incidència
registra

Carcinom
a
basocelul
ar
Vellesa
(comença
a ser dels
més
prevalents
als
65
anys,
a
partir dels
75 és el
que
més
incidència
registra

Melanom
a
Lentigomaligne
vellesa

Melanom
a
Radial

Melanoma
acrolentiginó
s

Melanom
a nodular

30-50
anys

Sense relació

50-60
anys

Elaboració pròpia a partir de dades de l’AECC.
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Sexe:
El risc de patir càncer cutani és semblant en dones i homes, variant les
localitzacions del cos que queden més exposades, segons les modes de vestir.
En les dones apareixen més a les cames, mentre que en els homes al tronc,
cara, coll i espatlles. (31,36)

2.5.3 Cremades solars
Quan la capacitat de la melanina per a protegir la pell és sobrepassada per
l’excés d’exposició solar aquesta pot patir una cremada. Normalment les
cremades solars són de primer grau, on l’afectació de la cremada és solament
a l’epidermis. Son rares les cremades de segon grau on l’afectació arriba a la
dermis. (37)
Els signes i símptomes d’una cremada solar de primer grau són primer de tot
l’aparença eritematosa de la pell exposada, sensibilitat i dolor al tacte. Passats
uns dies la pell es pela per donar pas al teixit regenerat. (38)

2.6 Protecció solar

2.6.1 Protecció solar endògena
La pell disposa dels seus propis mecanismes de protecció enfront les radiacions
solars. El tipus de pell ve determinat per la presència de la melanina epidèrmica,
hemoglobina, bilirubina i carotenoides. El contingut de la melanina, pot estar
influït per factors endògens o exògens.
Els factors endògens venen marcats per la genètica, mentre que els factors
exògens són els ambientals (llum del sol) o hormonals. Quan augmentem el nivell
de melanina com a resposta a l’exposició a les RUV, es millora la protecció vers
les RUV. Però tinguem en compte que no només intervé en la protecció de la
pell vers les RUV aquest component, sinó també el 5, 6-dihidroxindol (inhibeix la
peroxidació dels lípids i protegeix els queratinòcits contra l’apoptosi provocada
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per les RUV, enzims antioxidants cutanis, sistemes de reparació de l’ADN i altres
mecanismes de control de la inflamació. (39)
El mètode més conegut de classificació en funció de la resposta de le pell davant
de les és la classificació dels fototips de Fitzpatrick (taula 5).
Taula 5: Fototips de Fitzpatrick.
Fototip de Fitzpatrick
1
2
3
4
5
6

Reacció de la pell a l’exposició solar
segons el fototip
Sempre es crema, mai es bronzeja
Normalment es crema, es bronzeja amb
dificultat
A vegades es crema, es bronzeja
normalment
No es crema gaire sovint, es sol bronzejar
Pell marró
Pell negra (raça)

Font: adaptat de Vishal Gupta . (39)

2.6.2 Protecció solar exògena
L’aplicació de la crema de protecció solar és responsabilitat del propi socorrista,
però en el cas del socorristes de les platges de Blanes, els hi és proporcionada,
de categoria 50+ per les UVB, UVA i a més, és classificada com a molt resistent
a l’aigua.
Taula 6: Relació de categories SPF* i factors de protecció solar.
Categoria SPF
Baixa

Factor de protecció solar
6

Factor de protecció UVA

10
A partir de 1/3 del factor de
15
protecció solar que s’hagi
20
declarat
25
Alta
30
50
Molt Alta
50+
Font: adaptació d’Eulàlia Mateu (elfarmaceutico.es) (40)
Mitjana

*El SPF és el nombre de vegades que l’agent fotoprotector augmenta la capacitat
natural de la pell per resistir les RUV abans que es produeixi un eritema. (41)
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Classificació de resistència a l’aigua:
- Resistent a l’aigua: després de 2 immersions en aigua de 20 minuts
cadascuna, el valor de SPF és superior al 50% del que tenia abans de les
immersions.
- Molt/extra resistent a l’aigua: després de 4 immersions en aigua de 20 minuts
cadascuna, el valor de SPF és superior al 50% del que tenia abans de les
immersions. (42)
Es recomana per a un correcte ús de la crema de protecció solar aplicar-la sobre
la pell 30 minuts abans de començar l’exposició solar, a totes les àrees corporals
de pell exposades al sol. Cal re-aplicar-la cada 2 hores per a mantenir l’efecte
que produeix, i immediatament després de que el cos es mulli, ja sigui per un
bany al mar o suor molt intensa. (43)
Un recent estudi europeu, recomana realitzar dues aplicacions consecutives de
crema solar, atès que amb una sola és molt probable deixar exposada una bona
part de la pell (20%), amb el risc que això suposa. (43)

Figura 9: exemple de superfície corporal coberta de crema de protecció solar
després d’una aplicació (b), dues aplicacions (c) comparat amb una imatge feta
abans

de

qualsevol

aplicació

(a).

Font:

Ida

M.

Heerfordt

et

al.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193916
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Cremes:
Hi ha dos tipus principals de crema de protecció solar:
-

Física: conté minerals com diòxid de titani i òxid de zinc i funcionen a mode
de barrera contra les RUV.

-

Química: fetes de avobenzona i octisalats, absorbeixen les RUV abans que
causin un dany a la pell.

Per a pells sensibles es recomana la utilització de les cremes “físiques”, atès
que causen menys irritació a la pell, tot i que ambdues han de ser aptes per a
l’aplicació sobre pell humana. (44)

Ulleres:
És important conèixer la classificació dels filtres de protecció solar, regulats
segons la normativa Europea UNE-EN 1836, que distingeixen els graus de
filtració de la llum visible. Això, és recomanable per disminuir la incomoditat de
l’excés de llum visible, però és imprescindible que compleixin amb el requisit de
filtració UV400 que indica que les lents que duguin les ulleres ofereixen protecció
contra les RUV nocives per sota dels 40nm. (45)
Les ulleres adequades per a les activitats dels treballadors de platja són les que
disposen de lents amb la protecció UV, de la categoria 3 i 4, així com del
cobriment de la totalitat de l’ull i els seus laterals, per a què no passin cap als ulls
les radiacions solars visibles i no visibles sense ser filtrades per les pròpies lents.
Les muntures amb lents petites poden permetre el pas del 20% de les radiacions.
A més, les lents haurien de tenir un tractament de polarització per tal de disminuir
els reflexes de la llum del sol sobre l’aigua que es dirigeixen als ulls. (45,46)
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Taula 7: Classificació dels filtres de protecció ocular solar segons la norma
europea UNE-EN 1836.
Categori
a

Lluminosit
at solar

Tintat
de la
lent

descripció

indicacions

restriccion
s

Molt baixa

Absorci
ó de la
llum
visible
< 20%

0

Molt
lleuger

Filtració
molt lleu,
Lents
clares.

Sense
restriccions

1

baixa

20-57%

Lleuge
r

2

Mitjana

57-82%

Mitjà

Forta

82-92%

Fosc

4

Molt Forta

92-98%

Molt
fosc

Esports com
tennis, bicicleta,
passeig.
Conducció
diürna.
Platja,
muntanyisme,
alguns esports
aquàtics,
algunes zones
molt
assolellades a
l’estiu,
conducció
diürna
Alta muntanya,
esquí, esports
aquàtics

Restricció
per
conducció
nocturna

3

Suau
filtració,
lents
lleugerame
nt colorides
Filtració
intermitja,
lents
mitjanamen
t colorides
Considerabl
e filtració,
lents
fosques

Comfort i
estètica
(fotocromàtique
s). Ús en
interiors,
conducció de
vehicles en
horari diürn i
nocturn.
Caminar per
zones urbanes,
conducció
diürna

Filtració
extrema,
lents molt
fosques

Restricció
per
conducció
nocturna

Restricció
per
conducció
nocturna

Restricció
per
conducció
diürna i
nocturna

Font: adaptat de Fotoprotección ocular (Ana Magaluf). (46)

2.6.3 Mesures de protecció/prevenció
Al socorrista se li recomana dur ulleres de sol amb protecció solar, que tinguin
lents amb una correcta protecció enfront les RUV. Sabrem que les ulleres
compleixen el requisit de protecció contra les RUV per què en la seva muntura i
etiqueta veurem reflectit el símbol “UV400” conforme filtra les radiacions nocives
i el símbol “CE” conforme el producte està homologat a la Unió Europea. (45)
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Es proveeix al socorrista aquàtic de les platges de Blanes crema solar FPS 50+,
que haurà d’aplicar-se tal com s’ha descrit anteriorment. És indiferent el fototipus
de cada treballador per a tenir en compte el tipus de protecció solar que li calgui,
per què necessitarà utilitzar el màxim disponible atès la durada de la jornada,
l’horari, situació i època de l’any en què treballa en què la incidència de les RUV
és alta.
Els tendals de les torres de vigilància (figura 2) ofereixen cobriment molt limitat
del treballador socorrista durant la majoria de la jornada. Són de color blanc, el
que provoca el filtratge de la llum i causant reflexes.
La roba tot i tenir la certificació conforme ofereix una adequada protecció vers
les RUV, no cobreix la major part de les extremitats al ser de mànigues curtes.
La gorra proporcionada té visera ampla, i per tant protegeix la zona del front i ulls
en forces situacions de la RUV directa provinent del sol, però no presenta
protecció a la zona del clatell i orelles, tal i com es pot comprovar a les figures 1,
2 i 3.
També s’haurà de tenir en compte, que els teixits siguin suficientment
transpirables i no posin en compromís la termoregulació de l’organisme del
socorrista, el que seria perjudicial, podent deshidratar-lo, i augmentar la
temperatura fins arribar a provocar el temut cop de calor, que és quan la
(temperatura corporal passa dels 40ºC, mal de cap, confusió, irritabilitat, nàusees
i/o vòmits, pell envermellida i calenta, amb absència de diaforesi, freqüència
cardíaca i respiratòria elevades) (47)
Degut a les característiques del treball, s’està augmentant els mecanismes
productors de calor: exercici, acció hormonal, sistema nerviós simpàtic, radiació
solar absorbida, contacte directe amb materials calents de l’ambient de treball.
També el portar roba que ens abrigui en excés pot comprometre els mecanismes
que ens poden fer disminuir la radiació, convecció i conducció. (48)
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2.6.4 Normativa de prevenció de riscos laborals
Segons la llei de prevenció de riscos laborals vigent a l’estat espanyol (31/1995,
del 8 de novembre), concretament en l’article 29, s’estableix que els treballadors
estan obligats a vetllar per la seva seguretat dins de les seves possibilitats i
complint amb les mesures de protecció de riscos laborals, així doncs, si se’ls
proporcionen mesures de protecció, aquests treballadors les han de fer servir.
(49)
Per tant, tot i que l’empresa que contracta aquests serveis ha de proveir de
mesures de protecció al lloc de treball així com de l’equip de protecció individual
descrit anteriorment, el treballador té una gran responsabilitat en la seva
autoprotecció vers els riscos laborals comentats.
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4. Hipòtesi i objectius

4.1 Hipòtesi:

-

Les mesures de protecció utilitzades pels socorristes de platja per a
protegir-se de la radiació solar són suficients.

4.2 Objectius:

Objectiu principal:
-

Conèixer quines estratègies i hàbits de protecció solar coneixen, i en quina
mesura les fan servir els socorristes de platja de la població de Blanes.

Objectius específics:
-

Conèixer el temps d’exposició solar diari en opinió dels socorristes de les
platges de Blanes.

-

Saber els coneixements que tenen els socorristes de les platges de Blanes
envers els factors de risc de cremades solars.

-

Conèixer en quina mesura els socorristes de les platges de Blanes fan
servir les mesures de protecció al sol.

-

Identificar els antecedents de cremades solars per exposició laboral entre
els socorristes de les platges de Blanes.
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5. Metodologia

5.1 Disseny de l’estudi:
Es durà a terme un estudi de tipus descriptiu, transversal i observacional.
Es pretén analitzar els hàbits de protecció solar dels socorristes aquàtics de
les platges de Blanes.

5.2 Població d’estudi
La població d’estudi seran els socorristes aquàtics de les platges de Blanes
de la temporada d’estiu 2020, sent aproximadament 25 persones.

5.3 Criteris d’inclusió
-

Socorristes aquàtics treballant a les platges de Blanes durant els mesos
d’estiu de l’any 2020.

-

Socorristes aquàtics que per contracte realitzen el període de temporada
curta o llarga.

-

Socorristes aquàtics que hagin signat el consentiment informat i acceptin
participar en l’estudi.

-

Estudiants de socorrisme aquàtic en període de pràctiques realitzant-lo al
servei de les platges de Blanes.

5.4 Criteris d’exclusió
-

No formar part dels col·lectius esmentats anteriorment.

-

Treballadors no destinats exclusivament al servei de platja durant la
temporada d’estiu.

-

Baixes laborals.

-

Negativa a participar a l’estudi per part de l’empresa i/o el candidat a
participar a l’estudi.

-

Incomprensió de la llengua catalana.

-

Respondre incompletament el qüestionari.
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5.5 Mostra
Els subjectes d’estudi seran seleccionats

mitjançant una mostra de

conveniència, no probabilística, de l’equip de socorristes de les platges de
Blanes, que serà de 25 persones aproximadament.

5.6 Variables d’estudi
A continuació es descriuen les variables d’estudi (taula 8) recollides en
l’enquesta dirigida als participants (Annex 1):

Taula 8: Variables sociodemogràfiques dels socorristes.
Variable
Sexe

Tipus de
variable
Qualitativa
dicotòmica

Edat

Quantitativa
discreta

Estat civil

Qualitativa
politòmica
nominal
Qualitativa
politòmica
nominal

Procedència

Nivell d’estudis
finalitzats

Qualitativa
politòmica
ordinal

Definició
Gènere del
socorrista que
realitza
l’enquesta
Anys dels
socorrista que
realitza
l’enquesta
Estat civil de
l’enquestat

Valors
Home o dona

En anys

Solter, casat/en
parella, vidu,
separat/divorciat
Regió geogràfica Catalunya, resta
d’on procedeix la de l’Estat
persona
espanyol, resta
enquestada
de la Unió
Europea, resta
del món
Titulació màxima Sense estudis
aconseguida de obligatoris,
l’enquestat
Estudis
obligatoris
(primària, EGB,
ESO), Estudis
secundaris (FP,
batxillerat),
Estudis
universitaris
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Any d’obtenció
del títol de
socorrista

Quantitativa
discreta

Via d’obtenció
del títol de
socorrista

Qualitativa
nominal

Condició
d’alumne en
pràctiques

Qualitativa
nominal

Color de pell

Qualitativa
ordinal

Fototip cutani

Qualitativa
ordinal

Quin any va
aconseguir
l’enquestat la
titulació per a
poder exercir de
socorrista
aquàtic.
Quina entitat li
va proporcionar
la titulació de
socorrista
Si l’enquestat ja
és titulat o està
encara formantse com a
socorrista
aquàtic.
Quina tonalitat
de la pell creu
que te
l’enquestat.
Capacitat
d’adaptació al
sol que té la pell
de l’enquestat.

En anys

Creu roja, servei
d’ocupació, cicle
formatiu de
formació
professional, o
altres
Si, no

Molt clara, clara,
morena, molt
morena.
Sempre es
crema, mai es
bronzeja.
Normalment es
crema, es
bronzeja amb
dificultat.
A vegades es
crema, es
bronzeja
normalment.
No es crema
gaire sovint, es
sol bronzejar.
Pell marró. Pell
negra(raça).
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A continuació es descriuen les variables relacionades amb els hàbits
d’exposició solar dels socorristes de platja, que es poden observar a la
taula 9.
Taula 9: Variables d’hàbits d’exposició solar.
Variable

Tipus de
variable
Hores
Qualitativa
d’exposició al sol politòmica
ordinal

Horari
d’exposició de
12h a 16h

Qualitativa
politòmica
ordinal

Anys o
temporades
treballades
incloent l’actual
com a socorrista

Qualitativa
politòmica
ordinal

Dies festius
setmanalment

Quantitativa
discreta

Temporada de
treball curta o
llarga

Qualitativa
dicotòmica

Dies festius que
acut a la platja

Quantitativa
discreta

Definició

Valors

Quantes hores
en una jornada
laboral
l’enquestat està
exposat al sol.

Fins a 30
minuts, des de
31 fins a 2
hores, des de 2
hores fins a 4
hores, des de 4
hores fins a 6
hores, més de 6
hores.
Mai, sovint,
sempre.

Freqüència en
que l’enquestat
està exposat al
sol durant el
període de les
hores centrals
del dia mentre
treballa.
Quants anys
l’enquestat ha
treballat com a
socorrista en
total, incloent
l’actual.
Nombre de dies
que l’enquestat
no ha d’acudir a
treballar durant
una setmana.
Si l’enquestat
treballa la
totalitat del
servei o només
realitza la
temporada
curta.
Quants dies
dels que no són
laborables pel
socorrista, acut

És la primera,
entre dos i 4, 5 o
més.

Dies en nombre.

Temporada
curta.
Temporada
llarga.

En nombre de
dies.
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Nombre de
cremades solars
la temporada
passada

Qualitativa
politòmica
ordinal

també a la
platja.
Nombre
d’episodis de
cremada cutània
a causa de
l’exposició solar
que l’enquestat
creu que va
patir la
temporada
passada.

És la primera
temporada, cap
vegada, 1 o 2, 3
o més.

A continuació, es descriuen les variables per conèixer les pràctiques
d’exposició solar mentre treballen els socorristes de platja, que es poden
consultar a la taula 10.

Taula 10: Variables de pràctiques de protecció solar mentre treballa:

Variable
Fa servir parasol

Tipus de
variable
Qualitativa
politòmica
ordinal

Busca l’ombra
quan pot

Qualitativa
politòmica
ordinal

Fa servir ulleres
de sol

Qualitativa
politòmica
ordinal

Fa servir gorra

Qualitativa
politòmica
ordinal

Definició

Valors

Si l’enquestat
utilitza para-sol
durant la
jornada, en
freqüència.
Si l’enquestat
cerca ombra
mentre treballa,
en frequència

Sempre,
habitualment, a
vegades,
gairebé mai,
mai.
Sempre,
habitualment, a
vegades,
gairebé mai,
mai.
Si l’enquestat
Sempre,
utilitza ulleres de habitualment, a
sol, en
vegades,
freqüència.
gairebé mai,
mai.
Si l’enquestat
Sempre,
utilitza gorra, en habitualment, a
freqüència,
vegades,
gairebé mai,
mai.
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Fa servir màniga Qualitativa
i pantaló llargs
politòmica
ordinal

Si l’enquestat
utilitza màniga i
pantaló llargs,
en freqüència.

Fa servir màniga Qualitativa
i pantaló curts
politòmica
ordinal

Si l’enquestat
utilitza màniga i
pantaló curts, en
freqüència.

Fa servir crema
solar

Qualitativa
politòmica
ordinal

Si l’enquestat
utilitza crema
solar, en
freqüència.

Quin FPS
ofereix la crema
que fa servir

Qualitativa
politòmica
ordinal

Tipus de
protecció UVB i
UVA que ofereix
la crema solar
feta servir
Resistència a
l’aigua de la
crema solar

Qualitativa
politòmica
nominal

Si l’enquestat
coneix el FPS
que fa servir en
la crema de
protecció solar.
Si l’enquestat
coneix el tipus
de protecció que
ofereix la crema
que fa servir .
Si l’enquestat
coneix el tipus
de resistència a
l’aigua que fa
servir en la
crema de
protecció solar.

Quantes
vegades es
posa crema
durant una
jornada de
treball

Qualitativa
politòmica
ordinal

Cada quant de
temps es posa
crema
normalment

Qualitativa
politòmica
ordinal

A quines parts
del cos es posa

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
politòmica
nominal

Nombre de
vegades que es
posa crema
l’enquestat,
durant una
jornada de
treball.
Freqüència
d’aplicació de
crema de
protecció solar
per part de
l’enquestat.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part

Sempre,
habitualment, a
vegades,
gairebé mai,
mai.
Sempre,
habitualment, a
vegades,
gairebé mai,
mai.
Sempre,
habitualment, a
vegades,
gairebé mai,
mai.
No ho sé, 6-10,
15-25, 30-50,
50+.

No ho sé, no, si.

No ho sé, no
catalogada com
resistent a
l’aigua,
Catalogada com
a molt/extra
resistent a
l’aigua.
Cap, 1, 2 a 3, 4
o més.

Cada 30 minuts
o menys, Cada
hora, Cada dues
hores, Cada 3
hores, Cada 4
hores, Cada 5
hores o més
Si, no.
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crema
normalment cara
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
orelles
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Clatell
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Braços
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Mans
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Tors
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Esquena
A quines parts
del cos et poses
crema
normalment
Cames
A quines parts
del cos es posa
crema
normalment
Peus
Quan es posa
màniga llarga

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
politòmica
ordinal

del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
Si l’enquestat
s’aplica crema
solar a la part
del cos
esmentada.
En quines
situacions
s’abriga
l’enquestat amb
la roba de
màniga llarga.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Si, no.

Mai, només si fa
vent i/o fred, per
protegir-me del
fred/vent i també
del sol.
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També s’estudiaran variables per conèixer les actituds o creences generals
vers l’exposició solar dels socorristes de platja, que es poden consultar a la
taula 11.
Taula 11: Variables d’actituds:
Variable

Tipus de

Definició

Valor

variable
Quan esta

Qualitativa

L’enquestat

bronzejat, la

dicotòmica

afirma o denega

roba li queda

estar d’acord

millor.

amb què la roba

Si o no

li queda millor
quan està
bronzejat.
El Sol ajuda a

Qualitativa

L’enquestat

prevenir

dicotòmica

afirma o denega

problemes de

estar d’acord

salut.

amb què el sol és

Si o no

un mètode
profilàctic contra
problemes de
salut.
Li agrada la

Qualitativa

L’enquestat

sensació que el

dicotòmica

afirma o denega

sol produeix a la

estar d’acord

seva pell quan hi

amb què li

roman força

agrada la

estona.

sensació que

Si o no

produeix el estar
exposat el sol
perllongadament.
Les cremes de

Qualitativa

L’enquestat

protecció solar

dicotòmica

afirma o denega

Si o no
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alta li resulten

estar d’acord

desagradables.

amb què
l’aplicació de
cremes d’alt FPS
són
desagradables.

Val la pena fer

Qualitativa

L’enquestat

servir cremes de

dicotòmica

afirma o denega

protecció solar

estar d’acord

encara que no

amb els beneficis

l’impedeixin

sobre la salut de

posar-se morè.

l’aplicació de

Si o no

crema solar tot i
disminuir el
bronzejat.
La gent morena

Qualitativa

L’enquestat

resulta més

dicotòmica

afirma o denega

Si o no

estar d’acord

atractiva.

amb què les
persones amb
color de pell més
fosc són més
atractives.
Prendre el sol és

Qualitativa

L’enquestat

saludable per al

dicotòmica

afirma o denega

seu cos.

Si o no

estar d’acord
amb que prendre
el sol és un hàbit
saludable.
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A la taula 12 es descriuen les variables per a mesurar coneixements bàsics
dels socorristes de platja.
Taula 12: Variables de coneixements sobre l’exposició solar:
Variable
Les cremes de
protecció solar
eviten
l’envelliment
prematur de la
pell produïda per
la radiació solar.
El sol és el
principal causant
del càncer de
pell.
El sol produeix
taques a la pell.

Tipus de
variable
Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Qualitativa
dicotòmica

Si fa servir
Qualitativa
crema de
dicotòmica
protecció
màxima, pot
exposar-se al sol
sense risc.

Evitar el sol a les Qualitativa
hores centrals
dicotòmica
del dia és la
manera més
eficaç de
protegir la pell
del sol.
Un cop seva
meva pell està
morena, ja no li
cal fer servir
protector solar.

Qualitativa
dicotòmica

Definició
L’enquestat creu
que les cremes
de protecció
solar eviten
l’envelliment
prematur de la
pell.
L’enquestat creu
que el sol és el
principal causa
del càncer de
pell.
L’enquestat creu
que el sol és un
agent causant
de taques a la
pell.
L’enquestat creu
que utilitzar
cremes de
protecció solar
màxima, li
oferirà una
protecció
eliminant el risc
derivat de
l’exposició solar.
L’enquestat creu
que evitar el sol
les hores
centrals del dia
és la millor
mesura de
protegir-se la
pell del sol.
L’enquestat creu
que un cop ha
adquirit un
bronzejat, està
protegir de la
radiació solar.

Valors
Si o no

Si o no

Si o no

Si o no

Si o no

Si o no
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A la taula 13 es mostren les variables sobre la reflexió vers mesures de
protecció solar que es disposen al lloc de treball dels socorristes aquàtics:

Taula 13: Reflexió sobre mesures disponibles:

Variable

Tipus de

Descripció

Valors

variable
Es creu que es

Qualitativa

L’enquestat creu

proporcionen

dicotòmica

que les mesures

suficients

de protecció

mesures de

solar

protecció solar a

proporcionades a

la feina

la feina són

Si o no

suficients.
Es disposa de

Qualitativa

L’enquestat creu

crema solar

dicotòmica

que la crema

adequada a les

solar que es

necessitats del

proporciona a la

socorrista al lloc

feina és

de treball

adequada.

Es posaria més

Qualitativa

L’enquestat creu

sovint un

dicotòmica

que si se li

uniforme de

proporcionés un

màniga llarga si

uniforme de

fos més fresc

màniga llarga

Si o no

Si o no

amb un teixit
més transpirable,
se’l posaria més
sovint.
Es creu que es

Qualitativa

L’enquestat creu

proporciona

dicotòmica

que els espais

suficient ombra

d’ombra

al lloc de treball

proporcionats o

Si o no
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disponibles a la
feina són
suficients.
Es creu que

Qualitativa

L’enquestat creu

hauria de fer

dicotòmica

que ell mateix

alguna cosa per

hauria de

a millorar la teva

procurar realitzar

protecció solar

alguna acció per

Si o no

tal de millorar la
seva protecció
solar.

-

Finalment, hi ha un últim apartat, amb un espai per a escriure qualsevol dubte
o aportació que l’enquestat o enquestada cregui oportú, es tracta d’una
pregunta oberta per a comentar qualsevol cosa relacionada amb l’enquesta
que no estigui reflectida als altres apartats.

5.7 Instrument de mesura
L’instrument de mesura consisteix en una enquesta anomenada: Qüestionari
sobre les pràctiques de protecció solar per a socorristes aquàtics (Annex
1) adaptat del “Cuestionario a pie de playa” validat per de Troya-Martín et al. (50)
que conté paràmetres validats per a la població general que acut a la platja, més
l’afegit de preguntes específiques dirigides als socorristes aquàtics de platja,
basat en la recerca bibliogràfica realitzada per aquest projecte. Es realitzarà en
format digital amb l’aplicació web Google Forms.

5.8 Procediment de recol·lecció de dades
1. Es contactarà amb l’Ajuntament de Blanes, que és responsable del servei de
vigilància, salvament i socorrisme, per explicar el projecte i proposar la seva
col·laboració.
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2. Un cop haguem aconseguit el vist i plau de les persones encarregades del
servei, s’entregarà als socorristes els fulls de consentiment informat (Annex
2) per què llegeixin, tinguin la oportunitat d’expressar dubtes i qüestions i
signar-lo en cas que vulguin participar.

3. Amb els consentiments informats signats, es demanarà al responsable del
servei que faciliti als socorristes l’enllaç electrònic del qüestionari (Annex 1).

4. Una vegada haguem rebut les dades dels qüestionaris complimentats,
s’inclouran les dades a un document digitalitzat mitjançant el processador de
fulles de càlcul Excel (Paquet Office).

5.9 Anàlisi estadístic
Un cop es tinguin les dades digitalitzades, es traspassaran a una base de dades
amb el programa IMB SPSS v26, que posteriorment s’analitzaran per mitjançant
un anàlisi descriptiu i bivariat. Es consideraran valors estadísticament
significatius al valor p<0.005.

5.10 Limitacions de l’estudi
No es podrà realitzar la investigació fora de temporada, sense augmentar
significativament el risc de biaix de les respostes del qüestionari per possibles
limitacions en la memòria de les persones enquestades. Es creu que el més
oportú serà realitzar el qüestionari dins de la temporada d’estiu esmentada
anteriorment per a millorar la precisió en les respostes obtingudes al qüestionari.
Els resultats obtinguts no tindran una validesa perllongada en el temps, degut a
què els socorristes aquàtics són un col·lectiu que normalment no desenvolupen
la seva professió més enllà de pocs anys atès el caràcter temporal de la feina i
per tant hi ha rotació entre els subjectes que formen els equips.
L’investigador també haurà de confiar en la sinceritat dels subjectes.
L’instrument de mesura, tot i ser realitzat en part amb un qüestionari validat per
a població general, i en l’altra part per recerca bibliogràfica, en el seu conjunt no
ha passat un procés de validació.
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5.11 Aspectes ètics
Respecte a la declaració de Hèlsinki de l’any 1964 i de la llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(BOE), garantim la confidencialitat total de les dades rebudes que seran
custodiades només per l’investigador d’aquest projecte.
Es demanarà permís en primer lloc per a la realització de la investigació als
responsables dels treballadors objecte d’estudi, i posteriorment a cadascun dels
candidats escollits per a realitzar l’enquesta.
Serà tothom informat del caràcter voluntari de la participació, així de l’anonimat
que serà sempre respectat un cop formin part de l’estudi, així com només els
responsables del projecte d’investigació seran qui custodiïn les dades un cop
retornats els qüestionaris a l’investigador.
Es proporcionarà un document com a consentiment informat informant de tots
els aspectes dels quals les persones objectes d’estudi hi siguin involucrades,
informant que la participació serà voluntària i les seves dades seran tractades
amb total confidencialitat i de manera codificada des del principi, així com que no
es tractaran dades personals.
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6. Cronograma

A la taula 14 es pot visualitzar d’una manera gràfica com el projecte ha
evolucionat cronològicament per mesos.

Oct. 20

Set. 20

Ago. 20

Jul. 20

Jun. 20

Mai. 20

Abr. 20

Mar. 20

Feb. 20

Gen. 20

Des. 19

Nov. 19

Oct. 19

Set. 19

Taula 14. Cronograma previst del projecte d’investigació.

Cerca
bibliogràfica
Redacció
marc teòric
Plantejament
objectius
Elaboració
metodologia
Aprovació
CEIC
Presentació
projecte
Ajuntament
de Blanes
Consentiment
informat i
obtenció de
la mostra
Recollida de
dades
Anàlisi de
dades i
elaboració de
l’informe de
resultats
Memòria final
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7. Pressupost

Taula 15. Càlcul dels costos previstos per a dur a terme el projecte
d’investigació.
CONCEPTE

PREU
UNITARI

QUANTITAT

IMPORT

1

0€

42€
subscripció
mínima de 6
mesos.
0

1 subscripció de 6
mesos

42€/6 mesos

1

Ordinador

0

1

Desplaçaments en
automòbil
Fulls de paper A4

0.19€/km

110

0€ (l’investigador
aporta línia
personal en tarifa
plana)
0€ (l’investigador
aporta eina pròpia)
20.9€

5€/paquet de
500 fulls
13€ / tòner
1.84€/paquet
de 4
bolígrafs

1

5€

1
1

13€
1,84

Paquet office 365
(versió estudiant)
IBM SPSS v26
Grad Pack
Telèfon, línia
internet

Tòner genèric
Bolígrafs

TOTAL

82.74€
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8. Annexes

Annex 1.
Qüestionari sobre les pràctiques de protecció solar per a socorristes
aquàtics:
Benvolgut socorrista aquàtic,
Em dic Albert Alenyà Surós i sóc estudiant de 4t curt del Grau en Infermeria per
la Universitat de Girona. Aquest qüestionari forma part de l’estudi que estic
realitzant pel meu Treball Fi de Grau (TFG) per tal d’identificar els hàbits de
protecció solar en socorristes aquàtics treballant a les platges de Blanes.
No és pas un examen, sinó un qüestionari anònim en el qual necessito que
responguis amb la més absoluta sinceritat i sense deixar-te influenciar pel que
creguis que seria més correcte.
Les dades obtingudes seran tractades amb la més absoluta confidencialitat i
només fetes servir per al propòsit mencionat. Davant de qualsevol dubte, pots
posar-te en contacte amb mi mitjançant un correu electrònic a la següent adreça:
albert.blanes91@gmail.com.
T’agraeixo sincerament la participació en aquest estudi,

Albert Alenyà Surós
Facultat d’Infermeria - Universitat de Girona
Dades demogràfiques
Sexe
Home
Dona
Edat
Estat Civil
Solter/a
Casat/da o en convivència de parella
Vidu/a
Separat o divorciat
Procedència (A on has viscut la major part de la teva vida?)
Catalunya
Resta de l’Estat espanyol
Resta de la Unió Europea
Resta del món
Nivell d’estudis finalitzats
Sense estudis obligatoris
Estudis obligatoris (primària, EGB, ESO)
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Estudis secundaris (FP, batxillerat)
Estudis universitaris
Any d’obtenció del títol de socorrista
Via d’obtenció del títol de socorrista
Creu Roja
Servei d’Ocupació
Cicle formatiu: tècnic esportiu en salvament i socorrisme
Altres (especificar): ____________________________
SI
NO
Tens actualment la condició d’alumne en pràctiques?
Color de pell (com descriuries millor la teva pell?)
Molt clara
Clara
Morena
Molt morena
Fototip cutani (Quina descripció encaixa millor amb tu quan comences a
prendre el sol?)
Sempre es crema, mai es bronzeja.
Normalment es crema, es bronzeja amb dificultat.
A vegades es crema, es bronzeja normalment.
No es crema gaire sovint, es sol bronzejar.
Pell marró.
Pell negra (raça).
Hàbits d’exposició solar a la feina
Quantes hores prens el sol durant un dia normal de feina a la platja?
Fins a 30 minuts.
Des de 31 minuts fins a 2 hores.
Des de 2 hores fins a 4 hores.
Des de 4 hores fins a 6 hores.
Més de 6 hores.
Prens el sol entre les 12h i les 16h ?
Mai.
Sovint.
Sempre.
Quants anys o temporades has treballat com a socorrista incloent aquesta?
És la meva primera temporada.
Entre 2 i 4.
5 o més.
Quants mesos treballes de socorrista de platja durant una temporada?
Temporada curta.
Temporada llarga.
Quants dies de festa vas a la platja o els passes al sol?
Quantes vegades et vas cremar la pell la temporada passada?
Aquesta és la meva primera temporada.
Cap vegada.
1 o 2 vegades.
3 o més vegades.
Pràctiques de protecció solar mentre treballa
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Sempre Habitualment

A
vegades

Gairebé
mai

Mai

Fa servir parasol
Busca l’ombra
quan pot
Fa servir ulleres
de sol
Fa servir gorra
Fa servir
màniga i pantaló
llargs
Fa servir màniga
i pantaló curts
Fa servir crema
solar
Quin FPS ofereix la crema que fas servir?
No ho sé
6-10
15-25
30-50
50+
Ofereix la teva crema protecció UVB i UVA?
No ho sé
No
Si
És la teva crema de protecció solar resistent a l’aigua?
No ho sé
No
Catalogada com resistent a l’aigua
Catalogada com a molt/extra resistent a l’aigua
Quantes vegades et poses crema durant una jornada de treball?
Cap
1
2a3
4 o més
Cada quant de temps et poses crema normalment?
Cada 30 minuts o menys
Cada hora
Cada dues hores
Cada 3 hores
Cada 4 hores
Cada 5 hores o més
A quines parts del cos et poses crema normalment?
si
Cara
Orelles
Clatell

no
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Braços
Mans
Tors
Esquena
Cames
peus
Quan et poses màniga llarga?
Mai.
Només si fa vent i/o fred.
Per protegir-me del vent/fred i també del sol.
Actituds
SI NO
Quan estic bronzejat, la roba em queda millor.
El sol ajuda a prevenir problemes de salut.
M’agrada la sensació que el sol produeix a la meva pell quan hi
romanc força estona.
Les cremes de protecció solar alta em resulten desagradables.
Val la pena fer servir cremes de protecció solar encara que no
m’impedeixin posar-me morè.
La gent morena resulta més atractiva.
Prendre el sol és saludable per al meu cos.
Coneixements sobre l’exposició solar
Veritat
Fals
Les cremes de protecció solar eviten l’envelliment
prematur de la pell produïda per la radiació solar.
El sol és el principal causant del càncer de pell.
El sol produeix taques a la pell.
Si faig servir crema de protecció màxima, puc exposarme al sol sense risc.
Evitar el sol a les hores centrals del dia és la manera més
eficaç de protegir la pell del sol.
Un cop la meva pell està morena, ja no em cal fer servir
protector solar.
Reflexió sobre mesures disponibles
SI
NO
Creus que es proporcionen suficients mesures de
protecció solar a la feina?
Es disposa de crema solar adequada a les necessitats
del socorrista al lloc de treball?
Et posaries més sovint un uniforme de màniga llarga si
fos més fresc?
Creus que es proporciona suficient ombra al lloc de
treball?
Creus que hauries de fer alguna cosa per a millorar la
teva protecció solar?
Alguna cosa a dir o observació que vulguis compartir?:
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Annex 2.

Consentiment informat.
En/Na ________________________________amb DNI ________________,
accepta participar de forma voluntària en l’estudi “Hàbits de Protecció Solar en
Socorristes de Platja”.
Abans de signar el consentiment se m’ha informat en què consisteix l’estudi, així
com la seva metodologia i la seva finalitat.

El meu consentiment implica la recollida de dades sociodemogràfiques, així com
també dades per valorar la resta d’ítems relacionats amb la protecció solar del
socorrista. Tenint present que aquestes dades siguin confidencials i tant sols
utilitzades per realitzar la investigació.
La meva identitat serà mantinguda en tot moment en la confidencialitat.
S’actuarà sense perjudici de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Davant de qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb mi mitjançant un
correu electrònic a la següent adreça: albert.blanes91@gmail.com.

Un cop informat/da de tot, dono el meu consentiment per formar part de l’estudi
i confirmo que he llegit aquest document i el signo sense coaccions i de manera
voluntària.

Blanes, a __ de________de____.

Signatura del participant:

Signatura de l’investigador:
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