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RESUM  

Introducció: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones occidentals 

i s’estima que a Espanya es van diagnosticar al voltant de 33.307 casos l’any 

2019. Aquestes xifres han fet que es realitzin múltiples estudis que investiguin 

aspectes relacionats amb el càncer de mama com ara la prevenció primària o bé 

els tipus de tractaments. Tot i així, la investigació no incideix en un punt cabdal: 

la recurrència. Així doncs, l’aplicació de petits i grans canvis sobre factors 

modificables com seria l’alimentació, l’activitat física o bé la salut emocional a 

dones que han patit un càncer de mama podrien fer que es disminuís el risc de 

patir una possible recidiva. L’estudi proposat consisteix a reduir la recurrència de 

càncer de mama ductal en dones d’entre 30 i 40 anys que han superat aquest 

càncer, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, activitat 

física i salut emocional. 

Objectiu: Reduir la recurrència del càncer de mama ductal als 10 anys en dones 

d’entre 30 i 40 anys, mitjançant un programa de consells saludables 

d’alimentació, activitat física i salut emocional. 

Metodologia: Estudi multicèntric a 5 centres de la Xarxa Oncològica de 

Catalunya. 

Disseny: Estudi quasi experimental amb dos grups: un grup intervenció i un grup 

control. 

Població d’estudi: Participaran 120 dones supervivents de càncer de mama 

ductal de mama d’entre 30 i 40 anys d’una mostra de conveniència segons ordre 

consecutiu. 

Instruments: S’utilitzarà un qüestionari d’hàbits alimentaris validat, el qüestionari 

Internacional d’Activitat Física (IPAQ), un qüestionari de qualitat de vida 

WHOQOL-BREF, un formulari de dades sociodemogràfiques, antropomètriques 

i de salut, l’Escala Estrès Percebut (PSS), l’Escala de depressió de Beck i 

l’Escala d’ansietat de Beck. 

Paraules clau: recurrencia del cáncer de mama; dieta; activitat física; salut 

emocional 
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ABSTRACT  

Introduction: Breast cancer is the most common tumour in Western women and 

it is estimated that around 33,307 cases were diagnosed in Spain in 2019. These 

figures have led to multiple studies investigating aspects related to breast cancer 

such as primary prevention or types of treatments. However, the research does 

not focus on one key point: recurrence. Application of small and large changes 

on modifiable factors such as diet, physical activity or emotional health to women 

who have suffered this cancer could reduce the risk of possible recurrence. The 

aim of this study is to reduce the recurrence of ductal breast cancer in women 

between the ages of 30 and 40 who have overcome this cancer, through a 

program of healthy eating, physical activity and emotional health tips. 

Aim: To reduce the recurrence of ductal breast cancer in 10 years in women 

between the ages of 30 and 40, through a program of healthy eating, physical 

activity and emotional health tips. 

Methodology: Multicentre study in 5 centres of Xarxa Oncològica de Catalunya 

Design: Quasi-experimental study with two groups: an intervention group and a 

control group. 

Study subjects: 120 women survivors of ductal breast cancer between the ages 

of 30 and 40 will participate in a sample of convenience according to consecutive 

order. 

Instruments: This project will use a eating habits questionnaire, physical activity 

questionnaire, WHOQOL-BREF quality of life questionnaire, sociodemographic, 

anthropometric and health data form, Perceived Stress Scale (PSS), Beck 

Depression Scale and Beck Anxiety Scale. 

Keywords: breast cancer recurrence; diet; physical activity; emotional health 
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1. QUÈ ÉS EL CÀNCER? 

El terme “càncer” fa referència a més de 100 malalties les quals totes tenen un 

denominador comú. Normalment, les cèl·lules del nostre cos creixen i es 

divideixen per  formar-ne de noves. En el moment que aquestes envelleixen i 

moren són reemplaçades per les noves. Tot i així, a vegades aquest cicle es pot 

alterar: les cèl·lules no moren en  el moment precís i alhora se’n van creant de 

noves, de manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. 

És aquí quan es forma el denominat tumor, el qual pot ser benigne o maligne [1, 

2, 3, 4]. 

Segons el CatSalut, l'any 2017 es van diagnosticar 36.258 nous casos  de càncer 

a Catalunya, el 57,1% en homes (20.699 casos) i el 42,9% en dones 

(15.559  casos). En l’àmbit mundial, l’any 2018 Xina va ser el país amb major 

nombre de casos  nous de càncer el 2018 amb un total de 4.285.033, mentre 

que Espanya es classifica al 13è lloc amb 270.363 casos. Aquestes xifres, 

realment preocupants, han fet que el càncer esdevingui la segona causa de mort 

en tot el món, fent que el 2015 ocasionés 8,8 milions de defuncions [4, 5, 6]. 

2. EL CÀNCER DE MAMA  

Existeixen molts tipus de càncers. Cadascun d’ells consta d’unes 

característiques  particulars, que en alguns casos poden ser totalment diferents 

a la resta. Pel que fa el càncer de mama, és el tumor més freqüent de les dones 

occidentals. Als Estats Units és el 2n tipus de càncer més comú diagnosticat en 

dones i, a Espanya, s’estima que se’n van diagnosticar al voltant de 33.307 casos 

l’any 2019 [3, 6].  

El càncer de mama s’origina a les cèl·lules i estructures de la glàndula mamària. 

El tipus d’aquest càncer vé determinat pel tipus específic de cèl·lules afectades. 

La gran majoria de càncers de mama són adenocarcinomes, els quals comencen 

afectant  els lòbuls, que contenen els lobels (on hi ha les glàndules secretores 

de llet) o bé als ductes, els quals són conductes que connecten les glàndules, 

lòbuls i lobels [3]. 

 



10 
 

2.1. RECURRÈNCIA 

La majoria de casos de recurrència del càncer de mama ductal in situ es 

produeixen entre els 5 i els 10 anys següents al diagnòstic inicial, amb un risc 

menor al 30%. Si s’inclou la teràpia de radiació en el pla de tractament després 

de la cirurgia, la recidiva es redueix un 15% aproximadament [7]. 

2.2. TIPUS MÉS COMUNS 

Per altra banda, els tipus de càncer de mama també es poden distingir per la 

seva propagació. Els més comuns són els següents:  

Càncer ductal in situ (DCIS) 

En aquest tipus de càncer, les cèl·lules que revesteixen els ductes són 

canceroses però no s’ha propagat al teixit mamari que l’envolta. Aquest fet fa 

que no es pugui propagar ni fer metàstasis fora del pit ni a altres parts del cos. 

Tot i així, de vegades es pot convertir en un càncer invasiu. Segons l’ACS 1 de 

cada 5 càncers de mama serà d’aquest tipus [8]. 

Carcinoma ductal invasiu (infiltrant) 

És el tipus més comú de càncer. S’inicia a les cèl·lules que revesteixen els 

ductes. Seguidament, envaeix a les parets dels ductes i creix cap als teixits 

mamaris propers. En aquest cas, hi ha possibilitat de propagar-se, i per tant, fer 

metàstasi [8]. 

Carcinoma lobulillar invasiu  

La diferència d’aquest tipus amb l’anterior, és que aquest comença als lobels en 

lloc dels ductes. També té possibilitat de propagar-se a altres zones del cos [8]. 

2.3. TIPUS DE TRACTAMENTS 

Pel que fa al tractament pel càncer de mama, pot ser de tres tipus. Aquest 

dependrà de l’estat de la persona afectada, valorant beneficis i possibles riscos 

que pugui desenvolupar [3]. 
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Tractaments locals: cirurgies i radioteràpia 

En primer lloc, podem parlar de tractaments locals com ara la cirurgia, la qual pot 

esdevenir una cirurgia que conserva la mama (tumorectomia o mastectomia 

parcial) o bé una cirurgia que extirpa totalment la mama, anomenada 

mastectomia [3]. 

Seguidament, com a tractament local, també hi incloem incloure la radioteràpia. 

Una de les situacions en la que s’utilitza més la radioteràpia és després d’una 

tumorectomia per ajudar a reduir la probabilitat que retorni el càncer en el mateix 

pit o als ganglis limfàtics adjacents. Hi ha dos tipus de radioteràpia: l’externa i la 

braquiteràpia o radiació interna. Pel que fa la primera, es tracta d’una màquina 

que dirigeix la radiació a l’àrea afectada pel càncer. En molts casos, si s’ha 

realitzat una cirurgia que conservi el pit, és molt probable que s’administri 

radiació a tota la mama amb un reforç addicional de radiació des d’on es va 

extirpar el tumor. Els principals efectes secundaris d’aquest tipus de radioteràpia 

són [3, 8]: 

 Cansament 

 Canvis a l’àrea tractada semblants a una cremada a la pell 

(envermelliment, descamació…) 

 Inflor de la mama 

Altres efectes secundaris a llarg termini serien els següents: 

 Possibles problemes durant la lactància. 

 Algunes dones poden notar el pit més petit i dur. 

 Pot causar dany a alguns nervis del braç anomenat plexopatía braquial el 

qual pot provocar entumiment, dolor i debilitat a l’espatlla, al braç i a la 

mà. 

 La radiació dels ganglis limfàtics sota del braç pot causar limfedema. 

Tractaments sistèmics 

Per altra banda, hi ha altres tipus de tractaments anomenats sistèmics. Aquestes 

teràpies són medicaments que es poden administrar tant per via oral com per via 

intravenosa. Entre ells hi trobem la quimioteràpia, la teràpia hormonal, la teràpia 

dirigida i la immunoteràpia [3]. 
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3. AGENTS DE PREVENCIÓ I RECURRÈNCIA ASSOCIATS AL CÀNCER DE 

MAMA 

Supervivència, recurrència i prevenció 

Un “supervivent de càncer” fa referència a aquells pacients que, després de 

diagnosticar-se de càncer, han completat el tractament, sigui cirurgia, 

quimioteràpia o radioteràpia i ara estan lliures de malalties. Malauradament, 

s’enfronten a un nou risc: la recidiva [9, 10]. 

Ara bé, aquesta es pot ajudar a prevenir (com també un diagnòstic inicial de 

càncer) adoptant certs hàbits i mesures associats a 3 factors de prevenció molt 

importants descrits seguidament: alimentació, activitat física i salut emocional o 

psicològica. La mesura de la recurrència d’un càncer està condicionada per molts 

factors (modificables i no modificables), no obstant ens centrarem en aquells que 

es poden modificar [9, 10]. 

Qualitat de vida  

Per altra banda no es pot deixar d’esmentar un ítem que es troba al centre del 

triangle dels 3 factors anomenats anteriorment: la qualitat de vida.  

Aquesta, relacionada directament amb els pacients que sobreviuen un càncer de 

mama, es defineix com la percepció que tenen de la seva pròpia salut física, 

mental i social, que es troba en el diagnòstic, tractament i a la supervivència, 

avaluada mitjançant instruments ben validats [11]. 

Així doncs, quan un pacient finalitza el seu tractament no s’acaba el seu viatge. 

Comença un període de comprendre la realitat, cuidar la seva salut des d’una 

visió multidimensional, en definitiva, tenir cura d’aquells aspectes que intervenen 

a la qualitat de vida. Tenir en compte tot això és fonamental per la gestió de 

l’atenció amb èxit [12]. 

3.1. ALIMENTACIÓ  

OMS: “Una dieta saludable ayuda a protegernos de  la malnutrición en todas sus 

formas, así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las 

cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el càncer” [13]. 
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Tal i com afirma l’OMS, una alimentació saludable ens ajuda a prevenir la 

malnutrició  i a desenvolupar diverses malalties. Les dietes no saludables i la 

manca d’activitat física  formen part dels principals factor de risc per la salut. Pel 

que fa en l’actualitat, l’augment  de la producció d’aliments ultra processats i els 

canvis en els estils de vida han donat  lloc a canvis alimentaris, precisament no 

gaire beneficiosos per la nostra salut [13]. 

A més a més, una alimentació equilibrada cal que es basi a cobrir les 

necessitats  calòriques o energètiques de l’organisme i aportar els requeriments 

nutricionals necessaris [13]. 

3.3.1. Nutrició i càncer  

La relació existent entre la nutrició i el càncer va començar a aparèixer a finals 

de l’any 1980. Després de moltes investigacions i hipòtesis generades per 

científics,  va resultar ser un tema amb molta controvèrsia, sobretot per aquelles 

indústries que es  veien afectades. Es va arribar a la conclusió que la nutrició era 

una possible causa de càncer, però encara no es parlava de l’alimentació com a 

possible factor protector del  càncer, tan en el càncer primari com en una possible 

recidiva [14]. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, per un petit error en la replicació de les 

cèl·lules, es pot generar un tumor. Durant la interacció entre factors ambientals i 

genètics, inclosos els factors nutricionals, es poden desenvolupar malalties 

oncològiques. L’evidència ens afirma que cap aliment té les propietats suficients 

per prevenir un càncer completament [15]. 

El tractament nutricional hauria d’estar equilibrat juntament amb una correcta 

activitat física. La manca de fàrmacs per eliminar la desnutrició en pacients 

amb  càncer avançat és un hàndicap important. Tot i així, les persones que 

superen aquesta  malaltia haurien de realitzar una activitat física regular i adoptar 

una dieta prudent [16]. 

Són molts els estudis científics i epidemiològics que s’han realitzat que 

analitzen  associacions entre la nutrició i el càncer, sobretot a nivell preventiu de 

la malaltia [15, 16]. 
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OMS: “Es creu que els que mengen principalment aliments vegetals (fruites, 

verdures, llegums, cereals sense processar i llavors) tenen un 11% menys de 

risc de desenvolupar càncer en comparació amb els que consumeixen pocs 

aliments d’origen vegetal” [13]. 

3.3.2.  Dieta després del càncer de mama  

Els hàbits alimentaris estan estretament  relacionats amb el fet de desenvolupar 

càncer de mama i en els resultats posteriors al  diagnòstic [17]. Una dieta 

deficient, principalment per una ingesta excessiva d’aliments  calòrics, o bé una 

ingesta baixa d’àcids grassos w-3, antioxidants naturals o fibra, en última 

instància condueix a l’obesitat. Aquesta contribueix en augmentar la inflamació 

del teixit adipós, la qual farà que es creí un ambient favorable per desenvolupar 

i  progressar un possible càncer de mama. L’obesitat s’associa amb un augment 

del risc  de recurrència del càncer de mama com també de la mortalitat [17, 18]. 

Diversos estudis epidemiològics i preclínics confirmen que alguns aliments i 

nutrients com els hidrats de carboni, greixos saturats i carns vermelles 

processades es  consideren factors de risc potencials pel càncer de mama, ja 

que augmenten els nivells circulants d’estrògens endògens i citoquines 

proinflamatòries. En canvi, la fibra, els àcids  grassos poliinsaturats, les vitamines 

C, D i E, fruites i verdures, poden tenir un paper protector, reduint la inflamació 

crònica [17, 18]. 

Segons una revisió de prevenció, tractament i recurrència de càncer de mama, 

juntament amb el Codi Europeu Contra el Càncer de l’OMS, l’ACS i l’associació 

Breastcancer.org, els aliments que ajudarien a disminuir el risc de patir d’aquest 

tipus de càncer són els següents [17, 19, 20, 21]: 

Nutrients o fitoquímics que 

disminueixen el risc 

Aliments o fonts que contenen els 

següents nutrients 

Fruites i vegetals: flavonoides i 

carotenoides. 

 
 
 

- Flavonoides: cítrics, fruits 

vermells, figues, nous, 

magranes, préssecs, plàtans, 

pomes, menta, comí, ceba, 
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alfàbrega, dent de lleó, comí, 

llegums, arròs integral. 

- Carotenoides: cítrics, 

maduixes, mango, papaia, 

síndria, llimona, préssec, 

pebrots, pastanagues, 

carbassa, moniatos, 

tomàquets, bròquil, tè verd, 

espinacs, mongetes tendres, 

alvocat, espàrrecs, quinoa, 

avellanes, sèsam.  

Soja En soja i derivats: soja, salsa de soja, 

tofu, beguda de soja i farina. 

Vitamines i antioxidants: vitamina 

D, E, A i C 

- Vitamina D: exposició solar 

entre 15 i 20 minuts. 

- Vitamina A: carns blanques i 

làctics però també als 

carotenoides. 

- Vitamina E: olis vegetals, fruits 

secs o alvocats. 

- Vitamina C: julivert, herbes 

aromàtiques, grosella negra. 

Fibra 

 

Es troba en fruites, verdures, cereals 

integrals sencers i derivats (farines, 

pa, pasta, arròs, blat, cuscús, espelta, 

sègol) 

Àcids grassos essencials Peix blau, oli d’oliva, olis vegetals, 

fruits secs, cereals sencers, alvocats, 

vegetals de fulla verda i llavors com la 

xía. 

 



16 
 

Alcohol: Pel que fa al consum d’alcohol és la variable que s’associa més 

consistentment amb l’aparició de càncer de mama i la mortalitat general. Existeix 

una forta evidència que la ingesta  d’alcohol, independentment del tipus de 

beguda alcohòlica (cervesa, vi o licors),  s’associa amb un major risc de càncer 

de mama. Una metanàlisi dosi-resposta de 4.227 casos de dones 

premenopàusiques, va demostrar que per cada 10 grams d’etanol consumit al 

dia hi havia un augment significatiu del risc [18, 21]. 

Carn vermella: Referent a la carn vermella processada i no processada 

representen factors de risc de càncer de  mama degut el seu contingut en ferro 

hemo, a causa de l’administració d’estrògens al  bestiar [22]. Des de l’AICR es 

recomanar no evitar completament el consum de carn ja  que és una font de 

nutrients, com les proteïnes, el ferro, zinc i la vitamina B12, sinó  limitar el consum 

de carn vermella a un màxim d’una porció per setmana [17]. 

Làctics: S’han realitzat molts estudis epidemiològics en referència al consum de 

làctics i la incidència de patir càncer de mama. Tot i així encara hi ha molta 

controvèrsia. Els làctics contenen una barreja de components com la vitamina D, 

calci, greixos saturats, lactoferritina, àcid linoleic conjugat i butirat [17].  

Es va trobar que un consum de làctics elevat redueix en més potencia el risc de 

patir  càncer de mama. A més una ingesta elevada en calci i vitamina D estan 

moderadament relacionades amb un menor risc de patir càncer en dones 

premenopàusiques [17]. 

Hidrats de carboni: Actualment les associacions entre el nivell de carbohidrats i 

el risc de desenvolupar càncer de mama no semblen massa clares. Tot i així, es 

recomana un correcte control de la glucèmia per prevenir una possible recidiva 

de càncer de mama, i per tan controlar aquells aliments amb alt contingut 

d’hidrats de carboni [17].  
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3.2. ACTIVITAT FÍSICA 

L'OMS defineix l'activitat física com: “Qualsevol moviment corporal produït pels 

músculs esquelètics, amb el consegüent consum d'energia” [23]. 

És tot aquell moviment, fins i tot durant el temps d'oci, per desplaçar-se a 

determinats llocs o com a part de la feina d'una persona. L'activitat física, tant 

moderada com intensa, millora la salut. S'ha demostrat que l'activitat física 

regular ajuda a prevenir i controlar les malalties no transmissibles, com les 

malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars, la diabetis i diversos tipus 

de càncer. També ajuda a prevenir la hipertensió, a mantenir un pes corporal 

saludable i pot millorar la salut mental, la qualitat de vida i el benestar [23]. 

La inactivitat física és un dels principals factors de risc de mortalitat per malalties 

no transmissibles. Les persones amb un nivell insuficient d'activitat física tenen 

un risc de mortalitat d’entre un 20% i un 30% més gran en comparació a les 

persones amb un suficient nivell d’activitat física [23]. 

3.2.1 Activitat física i càncer  

Gràcies a l’activitat física es posen en marxa diversos mecanismes que actuen 

sobre la protecció del càncer (regulació del nivell d’insulina i glucèmia, hormones 

sexuals, en el sistema immunitari...). L’activitat física contribueix a reduir el risc 

de desenvolupar càncer de la mateixa manera que ajuda a mantenir un pes 

corporal saludable [20]. 

Pes corporal  Mantenir un pes corporal amb un IMC d’entre 18’5 i 24’9, és a 

dir, amb un IMC saludable i dins els paràmetres normals, el risc de patir un càncer 

és un 6% menor que entre les persones obeses (IMC superior a 30). Al 

augmentar-se el greix corporal també s’augmenten certs factors de creixement i 

hormones que propicien el creixement de cèl·lules canceroses. En el cas de les 

dones, els càncers més relacionats amb el pes són els càncers de mama 

(postmenopàusiques), ovaris i endometri [20]. 

Per totes aquelles dones supervivents d’un càncer de mama, l’activitat física és 

essencial. Així doncs l’OMS recomana un seguit de consells per tota aquella gent 

que pateix malalties cròniques, com també a persones que han superat un 

càncer. Algunes de les recomanacions serien les següents [23]: 
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- Realitzar una combinació de diverses activitats físiques moderades i 

intenses al llarg de la setmana. 

- Activitat física aeròbica moderada durant almenys 150 a 300 minuts. 

- Activitats d’enfortiment muscular moderades durant 2 o més dies a la 

setmana.  

- Limitar el temps dedicat a activitats sedentàries. 

3.2.2. Activitat física després del càncer de mama 

Un estudi realitzat a dones coreanes amb el propòsit d’examinar l’associació 

entre l’activitat física i la qualitat de vida en dones supervivents de càncer de 

mama, va arribar a la conclusió que realitzar activitat física es relacionava en 

menys fatiga i dolor en dones amb aquestes característiques. Així doncs, l’estudi 

va evidenciar l’activitat física com un benefici per millorar l’activitat física, la 

qualitat de vida i la supervivència en dones supervivents de càncer de mama 

[24]. 

Segons l’organització Breastcancer.org, recomana que les dones supervivents 

d’un càncer de mama realitzin exercici. Ara bé, aquest cal realitzar-lo amb 

seguretat sobretot en aquelles dones que han estat intervingudes quirúrgicament 

ja que podrien desenvolupar un possible limfedema (inflor de teixits tous del braç 

o la mà) en cas que l’exercici fos exagerat. Aquesta organització recomana una 

sèrie d’activitats com ara [25]: 

- Natació: nedar amb els braços recolzats sobre un altre dispositiu. 

- Ioga 

- Màquines el·líptiques  

- Utilitzar bandes de resistència 

Ara bé, els exercicis s’han de realitzar amb seguretat tenint en compte 

precaucions (risc de limfedema), fer entre 5 i 10 minuts d’entrenament com ara 

anar a caminar, parar si se sent dolor i descansar el temps necessari [25]. 

Es recomana iniciar els exercicis lentament i augmentar el nivell d’exercici a poc 

a poc. Normalment, es poden començar una setmana o més després de la 

cirurgia de mama tot i així sempre que el metge o la metgessa responsable ho 
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vegi factible. Alguns dels exercicis més comuns, segons l’ACS, en dones que 

han estat intervingudes d’una cirurgia de mama són els següents [26]: 

- Colzes simulant ales: ajuda a augmentar la part frontal del tòrax i l’espatlla. 

- Exercici d’estirament d’omòplat 

- Pressió sobre l’omòplat: ajuda a augmentar el moviment de l’omòplat i a 

millorar la posició. 

- Flexió lateral: ajuda a augmentar l’estirament del tors i el cos. 

- Estirament del tòrax 

- Estirament de l’espatlla: ajuda a augmentar la mobilitat de l’espatlla. 

Recomana fer els exercicis lentament fins a sentir un estirament lleu i fer de 5 a 

7 repeticions de cada exercici. Es tractaria de fer els exercicis 2 cops al dia fins 

a recuperar la flexibilitat normal [26]. 

Per altra banda, un estudi sobre un tractament dirigit d’activitat física en dones 

amb càncer de mama confirma que executar activitat física de manera dirigida i 

supervisada generaria efectes positius, emocionals i físics en pacients amb 

càncer de mama i en supervivents d’aquest càncer [26]. 

3.3. SALUT EMOCIONAL 

GENCAT: “La salut emocional (i en general, salut mental) és un concepte molt 

ampli relacionat en com ens sentim, actuem o pensem en el dia a dia”.  

Una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic en què 

l'individu se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les 

situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-se, tenir relacions satisfactòries 

o treballar de manera eficient. Es relaciona, doncs, amb aspectes com estar 

motivat i tenir energia, seguretat i autoconfiança, o tranquil·litat i autocontrol, 

entre d'altres” [27]. 

3.3.1. Factors psicosocials associats al càncer de mama 

Estudis recents destaquen la importància de prestar especial atenció a tots 

aquells factors psicològics i socials que tenen un paper en l’etiologia, diagnòstic 

i recurrència del càncer de mama. El diagnòstic i tractament del càncer de mama 

s’acompanya, normalment, de canvis físics, efectes secundaris desagradables, 

disminució de la qualitat de vida i deteriorament de les relacions socials [9]. 
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Com es pot comprovar a l’anterior (figura 1) imatge el maneig de les nostres 

emocions, juntament amb la personalitat i medi ambient, poden ser claus en el 

desenvolupament d’un càncer de mama i altres malalties. Les emocions 

classificades com a negatives, en aquest cas, la repressió, l’angoixa i la 

depressió comportarien un debilitament del sistema immunitari el qual generaria 

certes conseqüències [28]. 

Diversos estudis que s’han realitzat per estudiar la relació dels factors psicològics 

que afecten la qualitat de vida en dones que han patit càncer de mama, 

coincideixen en 3 factors principals els quals seran els escollits per ser avaluats 

en aquest estudi.  

Depressió i ansietat 

Basant-nos en un estudi pronòstic sobre la depressió i l’ansietat en relació amb 

la mortalitat i recurrència de càncer de mama, es pot afirmar que aquests dos 

factors tenen efectes adversos sobre les dues variables estudiades, és a dir, a 

la recurrència i a la mortalitat. L’estudi assegura que calen moltes més 

estratègies d’intervenció, juntament amb professionals de la salut mental, per 

millorar els resultats dels pacients amb càncer i assegurar la seva supervivència 

[29]. 

 

FIGURA 1 RELACIÓ ENTRE ELS FACTORS PSICOSOCIALS I EL CÀNCER DE MAMA [28] 
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Estrès 

Hi ha gran quantitat de factors estressants a la vida i aquests poden ser molt 

variants i estar estretament relacionats amb el fet de desenvolupar certes 

malalties com el càncer [30]. 

Un grup de científics israelians va estudiar un grup de dones joves (menors de 

45 anys) que havien patit dos o més esdeveniments traumàtics. Aquestes tenien 

una taxa de depressió superior a la mitjana i una major vulnerabilitat al càncer 

de mama [31]. 

Un estudi realitzat a pacients xineses supervivents de càncer de mama va 

demostrar aquest factor com un més a destacar en relació amb el càncer de 

mama. La intervenció de l’estudi es basava en una teràpia de Mindfulness per 

tal de reduir l’estrès percebut de dones supervivents de càncer de mama, 

juntament amb l’ansietat [32]. 

3.3.2. Intervencions emocionals 

Després d’analitzar diversos estudis, es va arribar a la conclusió que molts d’ells 

coincidien en una intervenció per reduir l’estrès, l’ansietat o la depressió en 

pacients amb càncer de mama o supervivents: el mindfulness. La realització 

d’aquest tipus de teràpia comportava una reducció positiva de símptomes 

psicològics (i també físics) en supervivents de càncer de mama com també una 

millora de la qualitat de vida [33, 34]. 

Mindfulness 

El mindfulness és un tipus de meditació en què cal centrar intensament els 

pensaments si sentiments d’un mateix, sense interpretació ni judici. Alguns 

exemples d’exercicis de mindfulness serien les següents: 

 Prestar atenció: de vegades és difícil frenar amb una vida molt ocupada 

(fils, feina, responsabilitats). Intenteu dedicar-te temps per experimentar 

el teu entorn amb tots els vostres sentits: tacte, so, vista, olfacte i gust.  

 Viure el moment: troba l’alegria en plaers senzills. Ser conscient de cada 

petita acció o pas. 

 Acceptar-se a un mateix 
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 Centrar-se en la respiració: si tens pensaments negatius, intenta seure, 

respirar profundament i tancar els ulls. Contempla la teva respiració en 

com entra i surt del cos. 

 Meditació (exploració corporal) 

La intervenció d’un estudi sobre el mindfulness en pacients joves supervivents 

de càncer de mama, es va basar en programa Mindfulness Awrness Practicies 

(MAP’s) del centre mèdic UCLA. Aquest programa va incloure sessions de 

relaxació i de connexió ment-cos, meditació i exercicis de moviment suau, com 

també un component psicoeducatiu per les supervivents [35, 36]. 

Aquest programa disposa d’una aplicació mòbil gratuïta en la qual s’hi troben 

meditacions guiades que permeten practicar la meditació en qualsevol lloc i 

moment amb la guia del centre de recerca i sensibilització de l’UCLA. Alguns 

exercicis guiats són els següents [35]:  

 Meditació bàsica (5 min) 

 Meditació menjant (8 min) 

 Meditació de bondat amorosa (9 min) 

 Meditació completa (14 min) 

Ioga 

Per altra banda, el ioga, que significa "unió", és un sistema de principis i 

pràctiques el qual incorpora pautes nutricionals, d’ètica, exercici i meditació amb 

la intenció d’unir la ment, el cos i l’esperit. Tal i com afirma l’associació 

Breastcancer.org, ha demostrat que pot ajudar a les pacients amb càncer de 

mama a reduir l’estrès, la fatiga i millorar el son i la qualitat de vida [37]. 

Un document extret de yoga4cancer, un organisme encarregat d’ajudar a 

supervivents de càncer per tal d’accelerar la recuperació o defensar-se d’una 

possible recurrència, evidencia diverses guies amb programes de ioga efectius 

per pacients supervivents de càncer [38]. El document, gràcies a recerques 

recents sobre els beneficis terapèutics del ioga, demostra que és una modalitat 

complementària eficaç la qual pot millorar la salut dels supervivents de càncer 

[38, 39].  
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Aquest organisme disposa de 7 classes de ioga en línia gratuïtes, en les quals 

hi ha un o diversos instructors i que treballen aspectes relacionats amb el càncer: 

ioga per la fatiga, ioga per reduir l’ansietat i millorar el son, ioga per la salut de la 

columna vertebral entre d’altres. Cada classe dura entre 30 i 60 minuts [38]. 

4. EL ROL D’INFERMERIA  

El paper que desenvolupa la infermera en una supervivent de càncer de mama 

inclou 4 tasques principals: vigilància i detecció, gestió dels efectes a llarg 

termini, promoció de la salut i coordinació assistencial. Algunes d’aquestes 

tasques es realitzen de forma col·laboradora amb l’especialista mèdic (oncòleg 

o ginecòleg normalment) [40]. 

La gestió dels efectes a llarg termini del càncer i el seu tractament tracta 

problemes comuns de dolor, fatiga, limfedema, angoixa i efectes secundaris de 

la medicació, així com preocupacions a llarg termini per a la salut cardíaca i òssia 

[40]. 

La promoció de la salut fa èmfasi en els beneficis del canvi actiu de l’estil de vida 

dels supervivents del càncer, amb èmfasi en l’activitat física. L’atenció de 

supervivència es veu reforçada per la implicació de diversos professionals i 

serveis sanitaris [40]. 

Un pla en el que la infermera de referencia hi participa activament per 

supervivents de càncer de mama inclouria el següent [40]: 

 Exàmens de salut: història i exploració física cada 3-12 mesos durant els 

primers cinc anys, després almenys anualment. Examen clínic anual de 

mama i informar sobre qualsevol canvi. 

 Radiografies/imatges: mamografia anual per cirurgies de conservació de 

mama.  

 Proves de laboratori: analítica sanguínia completa anual.  

 Atenció psicosocial: avaluació rutinària i maneig de les preocupacions 

psicosocials (per exemple, angoixa, ansietat, depressió). 

 Coordinació assistencial: manteniment rutinari de la salut i les vacunes 

des de l’atenció primària i especialistes tal com s’indica. Coordinar i 

comunicar el pla d’atenció als supervivents amb tot l’equip sanitari. 
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Per tal que infermeria pugui treballar sobretot la promoció i prevenció de la salut 

en supervivents de càncer de mama, és interessant trobar aquell mètode que 

resulti còmode per les pacients i així assegurar la seva adherència a les 

recomanacions i consells. Un estudi que va investigar l’interès i les preferències 

de les supervivents de càncer de mama sobre el suport tecnològic, com 

aplicacions mòbils sobre dietes o activitat física, i va corroborar que les 

intervencions tecnològiques eren factibles i acceptables per aquestes pacients 

[41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Càncer [Internet] Barcelona: GENCAT. Canal salut [citat al 30/11/2020]. 

Disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer   

[2] El càncer a Catalunya [Internet] Barcelona: GENCAT. Canal salut [citat 

al 30/11/2020]. Disponible a: 

https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/2019-01-30- cancer-catalunya-

2013-2017   

[3] Cancer.org [Internet] Nova York: American Cancer Society; 2021 

[citat al  30/11/2020]. Disponible: https://www.cancer.org/es/   

[4] MedlinePlus [Internet] Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina 

(EE. UU.)  [actualitzat al 8/12/2021]. Cáncer: [revisat al 01/07/2021; consultat 

al 30/11/2020].  Disponible a: https://medlineplus.gov/spanish/cancer.html   

[5] Resultats dels Registres de Tumors Hospitalaris de l'Institut Català 

d'Oncologia en  aliança amb l’Institut Català de la Salut [Internet] Barcelona: 

GENCAT. Institut Català  d’Oncologia; 2019 [citat al 02/12/2020]. Disponible 

a: https://portalresultats.iconcologia.net/infografies-ca.html#  

[6] Cancer today [Internet] Lió: WHO. International Agency for Research on 

Cancer; 2020 [citat al 02/12/2020]. Disponible a: 

https://gco.iarc.fr/today/home   

[7] Breastcancer.org [Internet] Ardmore; 2017 [actualitzat el 25 de 

novembre de 2017; consultat al 02/12/2020]. Disponible a: 

https://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cdis 

[8] La mama i el càncer [Internet] Barcelona: GENCAT. Canal salut [citat 

al  02/12/2020]. Disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/c/cancer/tipus-de cancer/cancer-de-mama/la-mama-i-el-cancer/  

[9] González-Fernández S, Fernández-Rodríguez C, Mota-Alonso MJ, García-

Teijido P, Pedrosa I, Pérez-Álvarez M. Emotional state and psychological 

flexibility in breast cancer survivors. European Journal of Oncology Nursing 

[Internet]. 2017 [citat al 04/12/2020]; 30: 75-83. Disponible a: 

https://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cdis
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/tipus-de%20cancer/cancer-de-mama/la-mama-i-el-cancer/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/tipus-de%20cancer/cancer-de-mama/la-mama-i-el-cancer/


26 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388916301375?casa_t

oken=Ly_28tK4QwMAAAAA:Yn0_Ex3mSaDuif6bEBBU_R4iVCwPtJLfoTpeM

0tIwb15T4F8HcXfTOTyv9m2yEIFszn7evhHhQ#bib32 

[10] Cancer.net [Internet] Alexandria: ASCO; 2005 [actualitzat el gener de 

2019; consultat al 23/02/2021]. Disponible a: https://www.cancer.net/es 

[11] Mokhatri-Hesari P, Montazeri A. Health-related quality of life in 

breast cancer patients: review of reviews from 2008 to 2018. Health Qual 

Life Outcomes 18 [Internet]. 2020 Oct [consultat al 17/12/2020]; 338. 

Disponible a: https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-

020-01591-x 

[12] Oncology Nursing Society. Breast Cancer: Survivorship and Quality 

of Life [Internet] Pittsburgh; 1975 [actualitzat el 2021; consultat el 

25/03/2020]. Disponible a: https://www.ons.org/courses/breast-cancer-

survivorship-and-quality-life 

[13] Organizacion Mundial de la Salud. Alimentación sana [Internet] Ginebra: 

OMS; 2018 Ag [consultat al 12/12/2020]. Disponible a: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

[14] Campbell TC. The Past, Present, and Future of Nutrition and Cancer: 

Part 1-Was A Nutritional Association Acknowledged a Century Ago? Nutr 

Cancer [Internet]. 2017 Jul [citat al 09/12/2020]; 69 (5): 811-817. Disponible a: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28594590/  

[15] Vasco JB. The Role of Nutrition in Cancer Patients. Nutrition and Cancer 

[Internet].  2020 Oct [citat al 09/12/2020]. Disponible a:   

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01635581.2020.1839519   

[16] Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, 

Fearon K,  Hütterer E, Isenring E, Kaasa S, Krznaric Z, Laird B, Larsson M, 

Laviano A, Mühlebach  S, Muscaritoli M, Oldervoll L, Ravasco P, Solheim T, 

Strasser F, de van der Schueren  M, Preiser JC. ESPEN guidelines on nutrition 

in cancer patients. Clin Nutr. [Internet]. 2017 Feb [citat al 10/12/2020]; 36 (1): 

11-48. Disponible a: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27637832/  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388916301375?casa_token=Ly_28tK4QwMAAAAA:Yn0_Ex3mSaDuif6bEBBU_R4iVCwPtJLfoTpeM0tIwb15T4F8HcXfTOTyv9m2yEIFszn7evhHhQ#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388916301375?casa_token=Ly_28tK4QwMAAAAA:Yn0_Ex3mSaDuif6bEBBU_R4iVCwPtJLfoTpeM0tIwb15T4F8HcXfTOTyv9m2yEIFszn7evhHhQ#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388916301375?casa_token=Ly_28tK4QwMAAAAA:Yn0_Ex3mSaDuif6bEBBU_R4iVCwPtJLfoTpeM0tIwb15T4F8HcXfTOTyv9m2yEIFszn7evhHhQ#bib32
https://www.cancer.net/es
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-020-01591-x
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-020-01591-x
https://www.ons.org/courses/breast-cancer-survivorship-and-quality-life
https://www.ons.org/courses/breast-cancer-survivorship-and-quality-life
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


27 
 

[17] De Cicco P, Valeria M, Gasperi V, Sibilano M, Quaglietta M, Savini I. 

Nutrition and  Breast Cancer: A Literature Review on Prevention, Treatment 

and Recurrence. MDPI:  Nutrients [Internet]. 2019 Jul [consultat al 

13/12/2020]; 11 (7): 1514. Disponible a:  https://www.mdpi.com/2072-

6643/11/7/1514/htm  

[18] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer 

Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: A Global 

Perspective. Continuous update Project Expert Report [Internet]. 2018 

[consultat al 20/12/2020]. Disponible 

a: https://www.wcrf.org/dietandcancer/breast-cancer  

[19] Hernando Requejo O, Rubio Rodríguez MC. Nutrición y càncer. Nutr 

Hosp [Internet]. 2015 [consultat al 03/02/2021]; 32 (1): 5-72. Disponible a: 

10.3305/nh.2015.32.sup1.9483 

[20] OMS: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Código 

Europeo Contra el Cáncer.  [Internet] Lyon: OMS; 2016 [consultat al 

14/03/2020]. Disponible a: https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/ 

[21] Weigl J, Hauner H, Hauner D. Can Nutrition Lower the Risk of 

Recurrence in Breast Cancer? Breast Care (Basel) [Internet]. 2018 Apr 

[consultat al 02/12/2020]; 13 (2): 86-91. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981678/  

[22] Inoue-Choi M, Sinha R, Gierach GL, Ward MH. Red and processed meat, 

nitrite, and heme iron intakes and post-menopausal breast cancer risk in the 

NIH-AARP Diet and Health Study. Int. J. Cancer [Internet]. 2016 Abr [consultat 

al 16/12/2020]; 138 (7): 1609–1618. Disponible a: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26505173/  

[23] Organización Mundial de la Salud. Activitat física [Internet] Ginebra: 

OMS; 2020 Nov [consultat al 6/04/2021]. Disponible a:  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

[24] Shin Wk, Song S, Jung SY et al. The association between physical 

activity and health-related quality of life among breast cancer survivors. Health 

http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.32.sup1.9483
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity


28 
 

Qual Life Outcomes 15 [Internet]. 2017 [consultat al 6/04/2021]; 132. 

Disponible a: https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-017-

0706-9 

[25] Breastcancer.org [Internet] Ardmore; 2017 [actualitzat el 25 de novembre 

de 2017; consultat al 06/04/2021]. Disponible a:  

https://www.breastcancer.org/tips/exercise/treatment/surgery 

[26] Cancer.org. Ejercicios después del càncer de seno [Internet] 

Nova York: American Cancer Society; 2021 [citat al  30/11/2020]. 

Disponible a: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-

seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-seno/ejercicios-tras-la-

cirugia-contra-el-cancer-de-seno.html 

[27] Salut emocional [Internet] Barcelona: GENCAT. Canal salut 

[citat al 13/03/2021]. Disponible a: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/salut_emocional/ 

[28] Espino-Polanco AC, García-Cardona M. Cáncer de mama y su relación 

con el manejo de las emociones y el estrés. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc 

[Internet]. 2018 [consultat al 13/03/2021]; 26(2):145-55 

[29] Wang X, Wang N, Zhong L et al. Prognostic value of depression and 

anxiety on breast cancer recurrence and mortality: a systematic review and 

meta-analysis of 282,203 patients. Mol Psychiatry 25 [Internet]. 2020 

[consultat al 25/03/2021]; 3186–3197. Disponible a: 

https://www.nature.com/articles/s41380-020-00865-6 

[30] National Cancer Institute. Psycological Stress and Cancer [Internet]. USA; 

2005 [actualitzat al 2015; consultat al 26/03/2021]. Disponible a: 

https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/stress-fact-sheet#can-

psychological-stress-cause-cancer 

[31] Stephan P, Doru Paul MD. Stress as a Risk Factor for Breast Cancer and 

Recurrence. Very WellHealth [Internet]. 2020 Feb [consultat al 24/02/2020]. 

Disponible a: https://www.verywellhealth.com/stress-and-risk-factors-for-

breast-cancer-430440#citation-2 

https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-017-0706-9
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-017-0706-9
https://www.breastcancer.org/tips/exercise/treatment/surgery
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-seno/ejercicios-tras-la-cirugia-contra-el-cancer-de-seno.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-seno/ejercicios-tras-la-cirugia-contra-el-cancer-de-seno.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-seno/ejercicios-tras-la-cirugia-contra-el-cancer-de-seno.html
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/salut_emocional/
https://www.nature.com/articles/s41380-020-00865-6
https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/stress-fact-sheet#can-psychological-stress-cause-cancer
https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/stress-fact-sheet#can-psychological-stress-cause-cancer
https://www.verywellhealth.com/stress-and-risk-factors-for-breast-cancer-430440#citation-2
https://www.verywellhealth.com/stress-and-risk-factors-for-breast-cancer-430440#citation-2


29 
 

[32] Jia-Yuan Zhang, Yu-Qiu Zhou, Zi-Wei Feng, Yi-Nan Fan, Guang-Chun 

Zeng & Li- Wei. Randomized controlled trial of mindfulness-based stress 

reduction (MBSR) on posttraumatic growth of Chinese breast cancer survivors. 

Psychology, Health & Medicine [Internet] 2017 [consultat al 22/02/2021]; 22 (1): 

94-109. Disponible a: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13548506.2016.1146405?journal

Code=cphm20 

[33] Rezaei M, Elyasi F, Hamzehgardeshi Z, Janbabai G, Moosazadeh 

M. Stress Management in Patients with Breast Cancer Using a 

Supportive Approach: A systematic Review. Arch Breast Cancer 

[Internet]. 2019 Feb. 28 [consultat al 25/03/2021]; 6: (1): 6-16. Disponible 

a: https://archbreastcancer.com/index.php/abc/article/view/219  

[34] Calero R, Cruzado JA. La intervención psicológica en mindfulness 

con pacientes supervivientes de cáncer de mama. Revisión sistemática. 

Psicooncología [Internet]. 2017 Des [consultat al 25/03/2021];  15(1): 75-

88. Disponible a: 

https://www.researchgate.net/publication/323967889_La_intervencion_p

sicologica_en_mindfulness_con_pacientes_supervivientes_de_cancer_d

e_mama_Revision_sistematica 

[35] UCLA Health. UCLA Mindful Awareness Research Center [Internet]. 

Los Angeles: 1999 [actualitzat al 2018; consultat al 9/03/2021]. 

Disponible a: https://www.uclahealth.org/marc/default.cfm 

[36] Bower J, E, Crosswell AD, Stanton AL, Crespi CM, Winston D, 

Arevalo J, Ma J, Cole SW, Ganz PA. Mindfulness meditation for younger 

breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Cancer [Internet]; 

2015 Apr [consultat al 9/03/2021]; 121(8): 1231–1240. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4393338/ 

[37] Breastcancer.org. Yoga [Internet] Ardmore; 2017 [actualitzat el 25 de 

novembre de 2017; consultat al 02/12/2020]. Disponible a:  

https://www.breastcancer.org/treatment/comp_med/types/yoga  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13548506.2016.1146405?journalCode=cphm20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13548506.2016.1146405?journalCode=cphm20
https://www.researchgate.net/publication/323967889_La_intervencion_psicologica_en_mindfulness_con_pacientes_supervivientes_de_cancer_de_mama_Revision_sistematica
https://www.researchgate.net/publication/323967889_La_intervencion_psicologica_en_mindfulness_con_pacientes_supervivientes_de_cancer_de_mama_Revision_sistematica
https://www.researchgate.net/publication/323967889_La_intervencion_psicologica_en_mindfulness_con_pacientes_supervivientes_de_cancer_de_mama_Revision_sistematica
https://www.uclahealth.org/marc/default.cfm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4393338/
https://www.breastcancer.org/treatment/comp_med/types/yoga


30 
 

[38] yoga4cancer. Classes for survivors [Internet]; 2021 [consultat al 

28/03/2021]. Disponible a: https://y4c.com/ 

[39] Salner A, Lincoln K Pao, Secor E, Prinster T, Frankel-Tiger R, Covert C, 

Pena L. Yoga Interventions for Cancer Patients and Survivors. Yoga4cancer 

[Internet]; 2018 Des [consultat al 29/03/2021]. Disponible a: https://y4c.com › 

wp-content › uploads › 2019/02 

[40] Sacharian K. Nursing Considerations for Breast Cancer Survivorship Care. 

ONS [Internet]; 2021 Gen [consultat al 7/12/2020]. Disponible a: 

https://voice.ons.org/news-and-views/nursing-considerations-for-breast-cancer-

survivorship-care  

[41] Phillips S.M, Conroy D.E, Keadle S.K et al. Breast cancer survivors’ 

preferences for technology-supported exercise interventions. Support 

Care Cancer [Internet]; 2017 [consultat al 8/12/2020]; 25: 3243–3252. 

Disponible a: https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-017-3735-3 

[43] Puig-Vives M, Pollan M, Rue M, Osca-Gelis G, Saez M, Izquierdo A, 

Marcos-Gragera R. Rapid increase in incidence of breast ductal 

carcinoma in situ in Girona, Spain 1983-2007. Breast; 2012 Oct; 

21(5):646-51. Epub 2012 Feb 14. PMID: 22340960. Disponible a: 

10.1016/j.breast.2012.01.014. 

[44] Castro Rodrígueza P, Bellido Guerreroa D, Pertega Díazb S, Grupo 

Colaborativo del Estudio. Elaboración y validación de un nuevo 

cuestionario de hábitos alimentarios para pacientes con sobrepeso y 

obesidad. Endocrinologia y nutrición [Internet]; 2010 Abr [consultata al 

4/2/2021]; 57 (4): 130-139. Disponible a: https://www.elsevier.es/en-

revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-elaboracion-validacion-un-

nuevo-cuestionario-S1575092210000239 

[45] Carrera Y. Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ). 

Revista Enfermería del Trabajo [Internet]; 2017 [consultat al 6/2/2021]; 

7(11): 49-54. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es › descarga › articulo 

https://y4c.com/
https://voice.ons.org/news-and-views/nursing-considerations-for-breast-cancer-survivorship-care
https://voice.ons.org/news-and-views/nursing-considerations-for-breast-cancer-survivorship-care
https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-017-3735-3
https://www.elsevier.es/en-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-elaboracion-validacion-un-nuevo-cuestionario-S1575092210000239
https://www.elsevier.es/en-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-elaboracion-validacion-un-nuevo-cuestionario-S1575092210000239
https://www.elsevier.es/en-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-elaboracion-validacion-un-nuevo-cuestionario-S1575092210000239


31 
 

Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth 

BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country 

reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35:1381-95 

[46] Remor E, Carrobles JA. Versión Española de la escala de estrés 

percibido (PSS-14): Estudio psicométrico en una muestra VIH+. 

Ansiedad y Estrés. 2001; 7 (2-3), 195-201. 

[47] Beck AT, Brown G, Epstein N y Steer RA. An Inventory for 

Measuring Clinical Anxiety: Psychometric Properties. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology. 1998; 56:893-7. 

[48] Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. An 

inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry. 

1961; 4: 561–571. 

[49] WHOQOL Group. Study Protocol for the World Health Organization 

Project to develop a Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL) 

Qual Life Res. 1993; 2: 153-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

5.1. HIPÒTESI  

Les dones d’entre 30 i 40 anys que han patit un càncer de mama ductal in situ 

sense metàstasi, superat en un període inferior a un any, que segueixen uns 

consells saludables d’alimentació, activitat física i salut emocional, disminuiran 

les recurrències als 10 anys d’aquest mateix càncer. 

5.2. OBJECTIU GENERAL  

Reduir la recurrència de càncer de mama ductal in situ als 10 anys en dones 

d’entre 30 i 40 anys, mitjançant un programa de consells saludables 

d’alimentació, activitat física i salut emocional. 

5.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 Descriure les característiques sociodemogràfiques, antropomètriques 

i de salut de les participants. 

 Avaluar l’adherència a un programa de consells d’alimentació, 

d’activitat física i salut emocional abans i després de la intervenció. 

 Avaluar la reducció d’aquest tipus de tumoració als 10 anys. 

6. METODOLOGIA  

6.1. ÀMBIT I DURADA DE L’ESTUDI  

L’estudi es realitzarà a nivell de la comunitat autònoma de Catalunya. Aquest es 

durà a terme de forma multicèntrica a tots els centres de la Xarxa Oncològica de 

Catalunya. Aquesta xarxa és fruit d’un acord estratègic entre dues empreses 

públiques: ICS i ICO. Coordina l’atenció dels pacients amb càncer d’arreu del 

territori català i uneix professionals especialitzats en un model comú 

d’assistència que, alhora, pretén estimular la recerca. Abasta el 60% de malalts 

i malaltes de càncer de Catalunya.   

Així doncs, les participants podran ser procedents dels diferents centres que 

inclou la xarxa:  
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 Hospital Universitari Vall d’Hebron  

 Hospital Universitari Arnau de Vilanova  

 ICO Hospitalet  

 ICO Girona  

 ICO Badalona 

L’estudi també es realitzarà de forma telemàtica mitjançant la xarxa social 

Whatsapp i la plataforma de reunió GoogleMeet. Aquestes dues vies de 

comunicació resultarien molt més còmodes per les participants, propiciant un 

espai de confiança i feed-back entre elles i la investigadora.  

La durada de l’estudi, segons el que s’ha plantejat, serà de 10 anys. 

6.2. TIPUS DE DISSENY  

Es realitzarà un estudi amb un disseny quasi experimental, mitjançant 

estratègies longitudinals amb 1 grup d’intervenció i 1 grup control. 

6.3. SUBJECTES D’ESTUDI  

6.3.1. Població d’estudi  

La població d’estudi serà formada per totes aquelles dones d’entre 30 i 40 anys 

que fa menys d’un any que han sobreviscut un DCIS de mama sense metàstasi, 

que se'ls ha realitzat una tumorectomia, amb una posterior radioteràpia, que són 

usuàries de la Xarxa Oncològica de Catalunya, que es troben en alta 

d’hospitalització i oncològica i estan en fase de seguiment a la consulta externa 

del seu centre.  

6.3.2. Criteris de selecció  

Els criteris d’inclusió imprescindibles són els següents:  

 Ser dona  

 Tenir entre 30 i 40 anys  

 Haver estat tractada en un centre de la Xarxa Oncològica de 

Catalunya. 
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 Haver estat diagnosticada i tractada mitjançant una tumorectomia i 

radioteràpia de DCIS de mama sense metàstasi ni afectació de ganglis 

limfàtics.  

 Estar en possessió de l’alta d'hospitalització i oncològica en un període 

inferior a 1 any.  

 Trobar-se en fase de seguiment a la consulta externa del centre.  

 Voluntat de participar a l’estudi i haver signat el consentiment 

informat.  

Els criteris d’exclusió de l’estudi seran els següents: 

 Tenir menopausa o menopausa precoç  

 Trobar-se en fase aguda de les següents alteracions o haver-les 

experimentat en els últims 2 anys:   

 Diabetis mellitus I o II  

 HTA 

 Patologies digestives   

 Cirurgies prèvies a l’aparell gastrointestinal  

 Anèmia  

 Limfomes  

 Cirrosis hepàtica  

 Osteoporosis  

 Càncer secundari 

 Leucèmies agudes  

 Celiaquia o altres al·lèrgies alimentàries 

7. TIPUS DE MOSTREIG  

Per escollir les dones se seguirà el següent procediment:  

1. Prèviament s’haurà haver escollit una professional d’infermeria de 

referència de cada centre la qual serà l’encarregada de presentar 

l’estudi a les aspirants a participants i, en cas de ser candidates, 

administrar-los-hi tota la informació necessària.  

2. El personal d’infermeria de referencia presentarà l’estudi a mesura que 

les pacients assisteixin a les visites de seguiment. En aquest moment, 
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se’ls facilitarà la informació de l’estudi, juntament amb els criteris que 

cal complir.  

3. En cas que les aspirants compleixin els criteris d’inclusió i siguin 

candidates, entraran a l’estudi i seran incorporades al grup intervenció 

o al grup control segons ordre consecutiu. 

Tenint en compte que la població de l’estudi, i segons les dades de la incidència 

de DCIS de mama de la Província de Girona des de l’any 1983 fins el 2017 és 

de 416 casos s’ha realitzat la següent extrapolació [43]:  

La Província de Girona correspon a un 10% de tot Catalunya. Extrapolant 

aquesta xifra i, tenint en compte la mostra orientativa anterior, equivaldrien uns 

4160 casos d’aquest tipus de càncer a tot Catalunya en 34 anys (1983-2017). 

Per tan, anualment resultarien ser un total de 120 casos aproximadament. Així 

doncs, la població d’estudi serien 120 dones en un any, 60 participants al grup 

control i 60 al grup intervenció.  

8. VARIABLES D’ESTUDI  

Totes les variables a estudiar seran recollides i analitzades dues vegades cada 

any, a l’inici de la intervenció i al final, fins arribar als 10 anys. 

8.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES I DE SALUT   

 Edat – variable quantitativa: temps transcorregut des del naixement de 

la participant mesurat en anys complerts. 

 Lloc de residència – variable qualitativa: localitat on viu la participant 

mesurada en població. 

 Estat civil – variable qualitativa: obtinguda mitjançant el qüestionari 

emplenat i diferenciant entre soltera, casada, divorciada i viuda  

 Situació laboral – variable qualitativa: obtinguda mitjançant el 

qüestionari emplenat i diferenciant entre activa, a l’atur o estudiant. 

 Nivell acadèmic – variable qualitativa: obtinguda mitjançant el 

qüestionari emplenat i diferenciant entre sense estudis, estudis 

primaris, estudis secundaris, universitaris, formació professional i 

batxillerat. 
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 Consum de tòxics – variable qualitativa: obtinguda mitjançant el 

qüestionari emplenat i diferenciant entre tabac, alcohol i drogues. 

 Centre de tractament i seguiment – variable qualitativa: obtinguda 

mitjançant el qüestionari emplenat i diferenciant entre ICO Hospitalet, 

ICO Girona, ICO Badalona, Hospital Universitari Vall d’Hebron i 

Hospital Arnau de Vilanova. 

 

8.2. VARIABLES ANTOPOMÈTRIQUES 

 Pes – variable quantitativa: en kg.  

 Talla- variable quantitativa: en metres. 

 IMC- variable quantitativa: aquesta dada es traslladarà a les taules de 

percentils per tipificar el risc de sobrepès o obesitat. S’afirmarà 

desnutrició quan el percentil estigui per sota de 10; normopès amb un 

percentil entre 10-90; sobrepès amb un percentil entre 90-97 i obesitat 

amb un percentil superior a 97.  

 Paràmetres sanguinis (hemograma i bioquímica) – variable 

quantitativa: aquesta variable mesurarà la quantitat d’hematies, 

hemoglobina, hematòcrit, VCM, HCM, limfòcits, neutròfils, eosinòfils, 

plaquetes, VSG, glucosa, urea, àcid úric, creatinina, colesterol, 

triglicèrids, transaminasa, calci, ferro, potassi, sodi i bilirubina. Els 

elements estaran expressats en la unitat que els correspongui. 

8.3. VARIABLE INDEPENDENT  

 Intervenció: “UN CANVI, UNA OPORTUNITAT”: Programa per reduir 

recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en dones (Annex 

1). 

9. INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE DADES  

Els mètodes utilitzats per la recollida d’informació necessària per l’estudi seran 

la mesura de dades sociodemogràfiques, antropomètriques i una sèrie de 

qüestionaris auto administrats. 
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 Formulari de dades sociodemogràfiques, antropomètriques i de salut 

(Annex 2) 

 Qüestionari validat d’hàbits alimentaris (Annex 3) 

 Qüestionari Internacional d’Activitat Física IPAQ (Annex 4) 

 Qüestionari de qualitat de vida WHOQOL-BREF (Annex 5) 

 Escala Estrès Percebut (PSS) (Annex 6) 

 Escala de depressió de Beck (Annex 7) 

 Escala d’ansietat de Beck (Annex 8) 

 Mamografia  

 Analítica sanguínia (hemograma + bioquímica) 

9.1. VARIABLES DEPENDENTS  

 Hàbits alimentaris – variable qualitativa: Aquesta variable es mesurarà 

mitjançant un qüestionari d’hàbits alimentaris validats (Annex 3) [44]. 

Cada pregunta té 5 possibilitats de resposta, les preguntes del número 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33 i 34 es codifiquen assignant un 

valor de 1 a 5 de la manera següent: «mai»=1; «poques vegades»=2; «algun 

cop»=3; «molts cops»=4; «sempre»=5.  

Les preguntes 6, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 es codifiquen de forma inversa, 

de la següent manera: «mai»=5; «poques vegades»=4; «algun cop»=3; «molts 

cops»=2; «sempre»=1.  

Les preguntes 20, 21, 22, 23 i 24 es valoren de la següent manera: a la resposta 

«amb alguna freqüència» se li dona el valor 5; a las respostes «poques vegades» 

i «moltes vegades» se’ls hi assigna el valor 3, i a les respostes «mai» i «sempre» 

se’ls hi dona un valor de 1.  

Per últim, las preguntes 35 i 36 es valoren de la següent forma: «mai»=5; «una 

vegada al mes»=4; «una vegada per setmana»=3; «diverses vegades per 

setmana»=2; «a diari»=1.  
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 Activitat física – variable qualitativa: aquesta variable es mesurarà 

mitjançant el Qüestionari Internacional d’Activitat Física IPAQ  - versió 

curta (Annex 4) [45].  

Aquest consta de 7 preguntes sobre la freqüència (dies per setmana), durada 

(temps per dia) i intensitat de l’activitat (lleu, moderada o vigorosa), realitzada els 

últims 7 dies, així com caminar i el temps assegut en un dia laboral. 

L'activitat setmanal es registra en Mets (Metabolic Equivalent of Task o Unitats 

d'Índex Metabòlic) per minut i setmana. A continuació es mostren els valors Mets 

de referència: 

- Caminar: 3’3 Mets. 

- Activitat física moderada: 4 Mets. 

- Activitat física vigorosa: 8 Mets. 

Per obtenir el nombre de Mets hem de multiplicar cadascun dels valors 

anteriorment citats (3’3, 4 o 8 Mets) pel temps en minuts de la realització de 

l'activitat en un dia i pel nombre de dies a la setmana que es realitza. A la següent 

figura (figura 2) es pot veure el càlcul de Mets: 

Figura 2  Càlcul d’unitats de l’Índex Metabòlic (Mets) [45] 

 Qualitat de vida – variable qualitativa: aquesta variable es mesurarà 

mitjançant un qüestionari de qualitat de vida validat anomenat Qüestionari 

de qualitat de vida WHOOL-BREF [49] (Annex 5). 

Aquest qüestionari conté un total de 26 preguntes, una pregunta per cada una 

de les 24 preguntes que conté el qüestionari WHOQOL-100 (versió de 100 

preguntes) i dues preguntes globals: qualitat de vida global i salut general. Cada 
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ítem té 5 opcions de resposta ordinals i tots ells produeixen un perfil de 4 àrees: 

salut física, psicològica, relacions socials i ambient. 

 Nivell d’estrès – variable qualitativa: aquesta variable es mesurarà 

mitjançant una escala d’estrès validada anomenada Escala d’Estrès 

Percebut (PSS) –  versió completa 14 ítems [46] (Annex 6).  

Aquesta escala és un instrument que avalua el nivell d’estrès percebut durant 

l’últim mes, consta de 14 ítems amb un format de resposta d’una escala de 5 

punts (0 = mai, 1 = quasi mai, 2 = de vegades, 3 = sovint, 4 = molt sovint). La 

puntuació total de la PSS s’obté invertint els ítems  4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (en el 

sentit següent 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) i sumant els 14 ítems. La puntuació 

directa obtinguda indica que una major puntuació equival a un major nivell 

d’estrès. Es determinarà que existeix un alt nivell d’estrès a partir de 28 punts. 

 Depressió – variable quantitativa: aquesta variable es mesurarà 

mitjançant un qüestionari de depressió validat anomenat Escala de 

depressió de Beck [48] (Annex 7). 

Aquesta escala ha estat construïda per avaluar el nivell de depressió. El format 

dels ítems és de tipus Likert amb 4 categories de resposta ordenades que es 

codifiquen de 0 fins a 3. La puntuació és la suma de les respostes dels 21 ítems. 

Si una persona ha escollit diverses opcions d’un ítem s’agafa la puntuació més 

alta. 

El rang de les puntuacions va des de 0 a 63 punts. Com més alta sigui la 

puntuació, més greus seran els símptomes depressius. S’estableixen 4 grups en 

funció de la puntuació final: 0-13, mínima depressió; 14-19, depressió lleu; 20-

28, depressió moderada; i 29-63, depressió greu. 

 Ansietat – variable quantitativa: aquesta variable es mesurarà mitjançant 

una escala validada d’ansietat anomenada Escala d’ansietat de Beck [47] 

(Annex 8). 

Aquesta és una eina útil per avaluar símptomes somàtics d’ansietat. El 

qüestionari consta de 21 preguntes, amb un rang de puntuació entre 0 i 63.  
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S’han establert 4 grups per interpretar els resultats: 00-21, ansietat molt baixa; 

22-25, ansietat moderada; més de 36, ansietat severa. Cada ítem es puntua de 

0 a 3, corresponent la puntuació 0 a "en absolut", 1 a “lleugerament, no em 

molesta molt", 2 a "moderadament, va ser molt desagradable i no podia suportar-

ho" i la puntuació 3 a "severament, gairebé no podia suportar-ho". La puntuació 

total és la suma de tots els ítems. Com més alta és la puntuació, més nivell 

d’ansietat presenta la persona. 

 Recurrència – variable: aquesta variable es mesurarà mitjançant un 

mamografia anual fins els 10 anys que dura l’estudi. Els valors de la prova 

indicaran una possible recidiva o no. 

10. PLA DE TREBALL: ETAPES DE L’ESTUDI  

Etapa 1: Sol·licitud de permisos 

Prèviament al començament de la intervenció es presentarà el projecte al CEIC 

de tots els centres, més concretament al CEIm, des d’on es realitza l’estudi per 

tal de sol·licitar la seva aprovació. 

- CEIm Hospital Universitari Vall d’Hebron 

- CEIm Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 

- CEIm Hospital Universitari de Bellvitge (ICO Hospitalet) 

- CEIm Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (ICO Badalona) 

- CEIm de Girona (ICO Girona) 

Etapa 2: Presentació de l’estudi als diferents centres, elecció del personal 

de referència i curs de formació 

Un cop aprovat el projecte, es contactarà amb els diferents directors/es dels 

centres des d’on es vol realitzar l’estudi per concertar una cita en la que s’expliqui 

el projecte i demanar el seu consentiment per l’aprovació d’aquest. També se 

sol·licitarà la participació dels professionals d’infermeria de referència. Així 

doncs, caldrà també una “Carta al Director” per presentar el projecte (Annex 11).  
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Per altra banda es realitzarà un curs de formació de 4 hores a totes les 

professionals d’infermeria escollides a les quals se’ls informarà i formarà de 

diversos aspectes: 

 La relació entre l’alimentació saludable, l’activitat física i la salut emocional 

en la recurrència del càncer de mama i la seva prevenció mitjançant 

aquests agents preventius.  

 Exposició dels objectius del projecte. 

 Exposició del procediment del projecte. 

 Explicació de la recollida de dades mitjançant els instruments de mesura, 

com també de les variables a analitzar. 

 Retribució econòmica que rebran. 

 Temps per preguntes i aclariment de dubtes. 

En aquesta fase també es repartiran tots els qüestionaris i documents per dur a 

terme la intervenció a cadascun dels centres, com també el material per realitzar 

les analítiques.  

Etapa 3: Reclutament de les participants 

El reclutament de les participants de l’estudi es realitzarà a les visites de 

seguiment que duran a terme l’especialista i la infermera de consultes externes 

de cada centre. Aquest reclutament tindrà una durada d’1 any, fins que s’arribi a 

la mostra esperada. Les participants seran les mateixes durant els 10 anys que 

dura l’estudi, per tan tan sols hi haurà un reclutament. 

Etapa 4: Recollida de dades 

A mesura que es vagin reclutant totes les participants, el personal d’infermeria 

de referència de cada centre s’encarregarà d’aportar de forma oral i escrita la 

informació relacionada amb la investigació que es voldrà portar a terme. En cas 

que acceptin participar-hi, se’ls informarà que entraran a l’estudi i seran 

incorporades al grup intervenció o al grup control segons ordre consecutiu i se’ls 

administrarà el full d’informació (Annex 10) i el consentiment informat (Annex 9). 

 



42 
 

Recollida de dades del grup intervenció 

Pel que fa la recollida de dades de les variables de cada participant, el personal 

d’infermeria de cada centre entregarà a cada participant els qüestionaris 

necessaris per l’estudi: Qüestionari d’hàbits alimentaris, Qüestionari 

Internacional d’Activitat Física (IPAQ), Qüestionari de qualitat de vida WHOQOL-

BREF, formulari de dades sociodemogràfiques, antropomètriques i de salut, 

Escala Estrès Percebut (PSS), Escala de depressió de Beck i Escala d’ansietat 

de Beck. També se’ls realitzarà una analítica sanguínia (hemograma complet + 

bioquímica).  

El fet que sigui un estudi amb una temporalitat de 10 anys, en el qual la 

intervenció es va repetint cada any, tots els instruments de mesura esmentats es 

recolliran 2 cops l’any, a l’inici i al final de cada intervenció anual. D’aquesta 

manera es veurà l’evolució des de dos punts de vista: primer a nivell més concret 

per afirmar o no una adherència a la intervenció i, seguidament, des d’una 

perspectiva més amplia per comprovar l’efecte dels consells sobre les possibles 

recidives. 

Un cop a l’any es realitzarà una mamografia a les participants, aprofitant la 

mamografia de control anual rutinari, per tal d’analitzar si hi ha una possible 

recidiva d’aquest mateix càncer. 

Recollida de dades del grup control 

En aquest grup, la recollida de dades serà exactament la mateixa que en el grup 

intervenció. És a dir, se’ls administrarà els mateixos qüestionaris, com també 

l’analítica sanguínia i la mamografia anual. La diferència principal entre els dos 

grups és que al grup control no se li realitzarà la intervenció programada. 

Etapa 4: Intervenció (només al grup intervenció) 

“UN CANVI, UNA OPORTUNITAT”: Programa per reduir recurrències a 10 

anys del càncer de mama ductal en dones (Annex 1) 

La intervenció d’aquest estudi consisteix en enviar 2 consells de salut específics 

(alimentació, activitat física i salut emocional) via Whats App, mitjançant un 
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enviament massiu realitzat per la investigadora principal, cada setmana durant 2 

mesos. Això equival a un total de 16 consells (comptant que cada mes té 4 

setmanes) en una intervenció. Aquesta activitat es durà a terme un cop l’any fins 

arribar als 10 anys, amb el mateix grup de participants, alternant anualment dos 

blocs de consells: 

- 2022: bloc de consells 1 

- 2024: bloc de consells 2  

- 2025: bloc de consells 1 

- 2026: bloc de consells 2 

- .... 

S’aniria alternant la intervenció fins arribar als 10 anys, és a dir, fins el 2032. 

Realitzar aquesta alternança i continuïtat de la intervenció durant 10 anys 

afavoriria una major efectivitat en els resultats, ja que des d’un punt de vista 

científic i personal realitzar tan sols una intervenció durant 2 mesos en 1 any i 

comprovar les recidives de càncer durant 10 anys, no té una racionalitat 

científicament lògica. La intervenció no seria suficient per comprovar efectes. 

Durant els dos primers anys (2022 i 2023) la intervenció començarà en diverses 

temporalitats, tenint en compte que el reclutament dura 1 any. Per exemple, per 

les dones reclutades el mes de març la intervenció s’iniciarà a l’abril o bé per les 

reclutades al mes de juny la intervenció començarà al juliol. Una vegada finalitzat 

el reclutament, la següent tanda d’intervenció, és a dir, a partir del 2024 es durà 

a terme de manera uniforme per totes les participants (especificat al 

cronograma). 

Tots els consells són extrets a partir d’articles basats en la màxima evidència ja 

justificats en el marc teòric del projecte, i també, a partir de pàgines web 

certificades relacionades amb el càncer i guies de pràctica clínica. 

A més a més la intervenció també es complementarà amb 2 reunions de 

seguiment telemàtiques per la plataforma de videotrucades Google Meet per tal 
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de crear un diàleg obert que propicií confiança entre les participants i les 

investigadores. Les reunions es duran a terme una a la meitat de la intervenció i 

l’altra al finalitzar-la. La participació en aquesta reunió té l’objectiu que esdevingui 

un espai per compartir experiències, emocions, dificultats i dubtes envers la 

intervenció i el seu estat actual quant a supervivents de càncer de mama. En 

aquestes reunions hi participaran la investigadora principal juntament amb el 

personal d’infermeria de referència de cada centre, ja formades prèviament en la 

dinàmica de les reunions. 

Les reunions, de la mateixa manera que amb el programa de consells, es 

realitzaran un cop a l’any i repetides fins als 10 anys que finalitzarà l’estudi.  

Programa de la primera reunió (al cap d’1 mes) 

Una setmana abans s’enviarà l’enllaç de la reunió per correu electrònic. 

- 5 - 10 minuts: presentació de la investigadora principal, del personal 

d’infermeria de referencia i benvinguda.  

- 15 minuts: explicació de la investigadora principal sobre la importància de 

seguir els consells enviats, com també d’un estil de vida saludable més 

enllà de la intervenció (reforçament i motivació cap a les participants).  

- 15 – 30 minuts: espai per compartir experiències i opinions de les 

participants. Resolució de possibles dubtes que puguin tenir per part de la 

investigadora.  

Programa de la segona i última reunió (al cap de 2 mesos) 

Una setmana abans s’enviarà l’enllaç de la reunió per correu electrònic. 

- 5 - 10 minuts: benvinguda a les participants i breu presentació.  

- 15 minuts: explicació de la investigadora principal sobre la importància de 

continuar seguint unes pautes saludables, malgrat la finalització de la 

primera intervenció. Reforços positius i motivació cap a les participants 

per  animar-les a seguir amb la següent intervenció de l’any vinent. 
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-  15 – 30 minuts: espai per compartir experiències i opinions de les 

participants. Resolució de possibles dubtes que puguin tenir per part de la 

investigadora. Cloenda de la primera intervenció. 

Mitjans de comunicació utilitzats: telèfon mòbil amb connexió a internet i 

l’aplicació Whats App, correu electrònic, plataforma de videotrucada Google 

Meet. 

11. ASPECTES ÈTICS 

El present estudi es realitzarà seguint les normes de bona pràctica clínica i 

d’acord amb el Codi de Nuremberg (1947), la Declaració d'Hèlsinki (1964) 

l’Informe Belmont (1978) on queden plasmats els principis ètics i pautes per la 

protecció de subjectes humans de la recerca. 

Abans de dur a terme l'estudi serà presentat al CEIm corresponent a les diferents 

zones d'intervenció de l'estudi, per obtenir la seva aprovació i s'enviarà una carta 

a cada director de cada centre on es realitzarà el projecte plantejat (Annex 11). 

Aquest estudi disposarà de la corresponent autorització de totes les direccions 

dels centres de salut a realitzar l’estudi. En compliment de la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, les dades facilitades per totes les persones participants es tractaran 

confidencial i anònimament, i no seran cedides a tercers; per tal de garantir la 

seva intimitat i privacitat en tot moment, i un cop finalitzat l’estudi.  

Es facilitarà un Full de Consentiment Informat (Annex 9) a totes les persones que 

participin a l’estudi que haurà d’estar degudament signat per la participant major 

d’edat, segons dictamini la llei aplicable, per així deixar constància de la 

participació voluntària de les persones participants. A més, es facilitarà un “Full 

d’informació” (Annex 10) en el que hi haurà la informació referent a l’estudi, els 

objectius del projecte de recerca, el seu procediment i la confidencialitat per la 

que es regirà tota la investigació. En qualsevol moment de l’estudi, la persona 

participant podrà comunicar la seva voluntat de no continuar participant en el 

projecte, sense necessitat de motivar la seva decisió. 
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12. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclariment: aquest és un cronograma d’una periodicitat de 10 anys. Durant el primer any (2022-23) es duran a terme les activitats esmentades, inclòs el 

reclutament de les participants que durarà 1 any. Pel que fa el període de descans, inclou els mesos d’agost a febrer de tots els anys que dura l’estudi, és a 

dir, a partir del 2023 fins el 2032. El fet d’haver-hi aquest període de descans fa que la intervenció, juntament amb tota la globalitat de l’estudi, es pugui dur a 

terme als mateixos mesos durant els 10 anys. Així doncs, la següent tanda d’intervenció es realitzarà l’any 2024, evidentment sense el reclutament de les 

participants ja que ja haurien estat seleccionades prèviament. Aquest format d’estudi a partir del 2024, seria completament idèntic durant els propers 8 anys, 

fins el 2032 un cop finalitzaria l’estudi. 
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13. ANÀLISI DE DADES  

Les variables quantitatives es recolliran en un Microsoft Excel i es realitzarà un 

anàlisi dels resultats d’aquestes variables mitjançant el programa SPSS. 

Es farà un anàlisis descriptiu i bivariant per mostrar la relació entre les variables 

sociodemogràfiques, antopomètriques i de salut i les variables relacionades amb 

els hàbits alimentaris, d’activitat física, nivel de depressió, ansietat, qualitat de 

vida i estrès. Les dades qualitatives de l’estudi s’expressaran amb percentatges 

i freqüències absolutes.  

Per altra banda, les dades quantitatives es mostraran a través de la mitjana 

aritmètica, la mediana, el rang interquartil i la desviació típica. Per tal de confirmar 

la veracitat dels resultats i la validesa de la hipòtesi, es consideraran resultats 

estadístics significatius quan el p ≤ 0,05 amb un nivell de confiança de 95%. 

Per l’encreuament de variables categòriques, per la seva forma de mesurament, 

s’utilitzarà el test d’independència de Khi quadrat i la Tstudent.  

Pel que fa l’anàlisi de la recurrència aquesta es valorarà mitjançant una 

mamografia anual que indicarà la presencia o no d’un possible tumor mamari.  
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14. PRESSUPOST ECONÒMIC 

A continuació, es presenta una aproximació del pressupost econòmic del projecte en relació a les despeses que es requereixen.

CONCEPTE PREU UNITARI EN € 

UNITATS / HORES / 

MESOS IMPORT 

Retribució econòmica de la investigadora principal 40 € / hora - 

1500 € en 1 any aprox. = 15.000 

€ en 10 anys  

Retribució econòmica de la infermera de referència 30 € / hora - 

900 € en 1 anys aprox. = 9000 € 

en 10 anys 

Bolígrafs BIC (caps 20 U) 11,30 € 5 56,50 € 

Fotocòpies A4 B/N, 1 cara 0,04 € 43.200 U en 10 anys 1.728 € 

PC portàtil Hp Pavilon 700,45 € 1 700,45 € 

Smartphone Huawey P40 lite 148 GB 250 € 1 250 € 

ADAMO Fibra 1.000 Mb + Mòbil il·limitat 9 GB 41 € /1 mes 120 mesos (10 anys) 4.920 € 

Tub de plàstic EDTA K3 a, 4 ml. Caixa de 100 

unitats 19,90 € /100 U 

2400 U en 10 anys (24 

caixes de 100 U) 477,60 € 

Tub BD al buit Vacutainer gel SST 5 ml. Caixa 100 

unitats 23’12 € / 100 U 

2400 U en 10 anys (24 

caixes de 100 U) 554,88 € 

Palometa extracció seguretat 21 G (inclòs porta-

tubs). Caixa 25 unitats 18’88 € / 25 U 

3000 U en 10 anys (120 

caixes de 25 U) 2.265,60 € 

Gassa no estèril 7,5 x 7,5 cm de 4 capes de 30 gr 

Bossa 100 unitats 0,51 € / 100 U 

5000 U en 10 anys (50 

bosses de 100 U) 25,50 € 

Esparadrap Omnipor blanc 1,25 cm x 5 m 0’49 € / 1 U 

25 U en 10 anys (5 per 

centre)  12,25 € 

Compressor de goma Smarch 0’47 € / 1 U 5 U (1 per centre) 2,35 € 

Laboratori d'anàlisis sanguinis** 0 0 0 

TOTAL PRESSUPOST   34.936,63 € aprox. 
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Nota: Els preus estan calculats per 120 participants, contant que es recullen dades 2 

cops en un any (pre i post intervenció) i durant 10 anys. Poden haver-hi unitats de més 

per possibles errors que es puguin cometre durant les activitats. 

       ** Pel que fa el laboratori que analitzaria les mostres sanguínies aquest seria el 

propi laboratori de l’ICO, prèviament consensuat amb el director/a, el qual ens prestarien 

els seus serveis i ens analitzarien les mostres. 
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15. ANNEXOS 

15.1. ANNEX 1:  “UN CANVI, UNA OPORTUNITAT” 

Programa per reduir recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en dones 

Tots aquests consells, justificats al marc teòric, han estat extrets d’articles basats en la màxima evidencia, associacions i organitzacions certificades com 

l’American Institute for Cancer Research, la revista mèdica Mayo Clinic, l’ACS o el GENCAT  

COM FUNCIONA? 

Cada setmana t’enviaré 2 consells sobre alimentació, activitat física o bé per treballar la teva salut emocional. Veuràs que poden ser consells de 

tot tipus: recomanacions saludables, exercicis de reforçament, receptes amb aliments concrets, sessions de ioga o Mindfulness etc. 

QUÈ NECESSITO? 

Tot dependrà del consell. Pel que fa els consells alimentaris caldrà que compris els aliments indicats. També hauries de disposar d’un ordinador 

o una pantalla amb connexió a internet pel que fa alguns consells, com també un espai sense obstacles i roba còmode. 

 PROGRAMA 1 (BLOC 1) 

CONSELL 1 CONSELL 2 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 1 

Comencem -  Alimentació! 

- Fes 5 àpats al dia (esmorzar, petit esmorzar de 

mig matí, dinar, berenar i sopar). 

- Segueix la normativa del “Plat saludable” durant 

els teus dinars i sopars. 

Comencem – Activitat física! 

- Sigues físicament activa, almenys 30 minuts 

d’activitat física al dia. Per exemple, pots anar a 

fer la compra caminant (sense que portis molt 

de pes), fer les feines de la llar, arreglar el jardí 

o anar a passejar. 

- Limitar el temps dedicat a activitats 

sedentàries. 
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- Tal i com es veu al plat, complementa’l amb 

aigua (mínim 1’5 L d’aigua al dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 2 

Consum perjudicial. Què no hauria de menjar? 

- Evita la carn vermella (sobretot carn vermella 

processada). Si en consumeixes, com a màxim 

500 g a la setmana (1 cop per setmana com a 

màxim). 

- Evita el consum d’alcohol. 

- Redueix el consum d’aliments rics en hidrats de 

carboni (brioxeria industrial, begudes 

ensucrades). 

Primera sessió de Mindfulness 

Disposar d’una correcte salut emocional és essencial 

per estar bé amb una mateixa. Prova de fer front a 

aquests aspectes: 

- Presta atenció: de vegades és difícil frenar amb 

una vida molt ocupada (fills, feina, 

responsabilitats). Intenta dedicar-te temps per 

experimentar el teu entorn amb tots els sentits: 

tacte, so, vista, olfacte i gust.  

- Viu el moment: troba l’alegria en plaers senzills. 

Sigues conscient de cada petita acció o pas 

que fas. 

- Accepta’t: sigues tu mateixa.  

- Centra’t en la teva respiració: si tens 

pensaments negatius, intenta seure, respirar 

profundament i tancar els ulls. Contempla la 

teva respiració en com entra i surt del cos.  
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Setmana 3 

Dieta rica en vegetals 

- Feu una dieta rica en vegetals incloent almenys 

5 racions de fruites o verdures al dia (com a 

mínim 400 g). 

Exercicis de reforçament muscular 

Fes els exercicis lentament fins a sentir un estirament 

lleu i fer de 5 a 7 repeticions de cada exercici. 

- Colzes simulant ales: fes aquest exercici sobre 

un llit. Estira’t de panxa a terra amb els genolls 

doblats i els peus plans sobre el terra. Col·loca 

les mans darrera el coll amb els colzes apuntant 

el sostre. 

 

 

 

 

Setmana 4 

Sal i suplements vitamínics 

- Menja menys sal i evita el pa de motlle i els 

cereals. 

- Satisfés les necessitats nutricionals només 

mitjançant la dieta, és a dir, evita els 

suplements vitamínics i diatètics.  

Segona sessió de Mindfulness 

- Meditació (exploració corporal): estira’t de 

panxa enlaire amb les cames esteses i els 

braços als costats i amb els palmells cap amunt. 

Centra la teva atenció lentament i 

deliberadament en cada part del cos, en ordre, 

des dels dits dels peus fins al cap. Tingues en 

compte les sensacions, emocions o pensaments 

associats a cada part del cos. 

- Meditació (caminant): busca un lloc tranquil de 

on tinguis lloc per desplaçar-te. Comença a 

caminar lentament. Centra’t en l’experiència de 

caminar, sigues conscient de les sensacions 

d’estar dempeus i dels moviments subtils que 
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mantenen l’equilibri. Quan arribis al final del 

camí, gira i continua caminant, mantenint la 

consciència de les teves sensacions. 

Reunió en línia per la plataforma MEET: espai per compartir emocions, experiències i dubtes. 

L’enllaç de la reunió s’enviarà dos dies abans. 

 

Setmana 5 

Vitamina C i vitamina E 

- Afegeix unes fulles de julivert o herbes 

aromàtiques als teus plats per condimentar-ho. 

- Cuina sempre amb oli d’oliva i olis vegetals. 

Pes saludable 

Mira de mantenir un pes saludable, amb un rang de 

l’IMC d’entre 18’5 i 24’9. 

Càlcul IMC = Pes (kg) / talla (m) 

Seguint tots els consells del programa i un estil de vida 

saludable mitjançant activitat física i una dieta 

equilibrada es pot aconseguir 

 

 

 

 

Setmana 6 

Soja i flavonoides 

Afegeix als teus esmorzars: 

- 1 got de llet de soja (100 ml) 

- 1 peça de fruita (kiwi, préssec o taronja) 

Exercicis de reforçament muscular 

Fes els exercicis lentament fins a sentir un estirament 

lleu i fer de 5 a 7 repeticions de cada exercici. 

- Pressió sobre l’omòplat: seu en una cadira en 

posició recta davant d’un mirall. Col·loca els 

braços als laterals amb els colzes doblats.  



54 
 

Mira de prémer i unir els omòplats, movent els 

colzes cap enrere i en direcció a la teva columna 

vertebral. Els colzes es mouran amb tu, però no 

forcis el moviment. Mantén el nivell de les 

espatlles. Evitar alçar les espatlles cap a les 

orelles. 

 

 

 

 

Setmana 7 

 

Fibra 

- Inclou 30 g de fibra al dia: la fibra es troba en 

tot tipus de fruites, verdures, cereals integrals 

sencers i derivats com cuscús, arròs, espelta o 

sègol.  

 

Tercera sessió Mindfulness 

Descarrega’t la següent aplicació mòbil: UCLA Mindful 

Un cop a dins ves a: Basic Meditations  “Meditacion 

bàsica (5 minuts)”. Clica el play i segueix les 

indicacions. 

Un cop acabada aquesta, clica la seguent: “Meditación 

comiendo (8 minuts)”. Per aquesta necessitaràs un gra 

de raïm o alguna peça de fruita. 

 

Setmana 8 

Vitamina D 

Pren el sol entre 15 i 20 minuts diaris. Recorda posar-

te protecció solar i hidratar-te durant l’exposició. 

Exercicis de reforçament muscular 

Fes els exercicis lentament fins a sentir un estirament 

lleu i fer de 5 a 7 repeticions de cada exercici. 

- Flexió lateral: seu en una cadira i entrellaça els 

dits de les mans. Aixeca els braços lentament 

sobre el teu cap i estira’ls.  
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Col·loca els braços sobre el cap, flexiona el cos 

cap a la dreta. Torna a la posició inicial i 

flexiona cap a l'esquerra. 

 

Reunió en línia per la plataforma MEET: espai per compartir emocions, experiències i dubtes. Cloenda de la 

intervenció. 

L’enllaç de la reunió s’enviarà dos dies abans. 

 

Aquest primer bloc de consells es repetirà als anys 2022, 2023, 2025, 2027, 2029 i 2031. 

NOTES: 

Tots els consells estan pensats per dur-los a terme acumulativament, és a dir, per exemple el consell que realitzes a la primera setmana, 

continuar-lo mantenint fins al final i així consecutivament amb tots, tret de les sessions sobre Mindfulness. 

 PROGRAMA 2 (BLOC 2) 

CONSELL 1 CONSELL 2 

Setmana 1 Comencem - Alimentació! 

Tornem a iniciar-nos al pla fent un petit recordatori de... 

- Fes 5 àpats al dia (esmorzar, petit esmorzar de mig matí, dinar, 

berenar i sopar). 

Comencem – Activitat física! 

- Sigues físicament activa, almenys 30 minuts 

d’activitat física al dia. Per exemple, pots anar 

a fer la compra caminant (sense que portis 

molt de pes), fer les feines de la llar, arreglar el 

jardí o anar a passejar. 

- Limita el temps dedicat a activitats sedentàries. 
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- Segueix la normativa del “Plat saludable” durant els teus dinars 

i sopars. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tal i com es veu al plat, complementa’l amb aigua (mínim 1’5 L 

d’aigua al dia). 

- Cuina preferiblement a la planxa amb poc oli, bullits, forn o 

vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 2 

 

 

 

Àcids grassos essencials 

- Consumeix 100 g de peix blau 2 vegades per setmana: 

sardines, sonsos, tonyina, peix espasa, varat o salmó. 

- Afegeix mig alvocat a les teves amanides. 

 

 

 

Primera sessió de ioga (temps estimat d’1 hora) 

El ioga és un sistema de principis i pràctiques el qual 

incorpora pautes d’ètica, exercici i meditació amb la 

intenció d’unir la ment, el cos i l’esperit. 

Les següents sessions són classe de ioga oncològic 

que ajuden a controlar els efectes secundaris i a 

aconseguir pautes de moviment. 

Avui gaudiràs de la primera sessió, així doncs, posa’t 

còmode i segueix les indicacions: 
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1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el primer vídeo anomenat Yoga for 

Reducing Anxiety and Improving Sleep. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

 

Setmana 3 Làctics 

- Consumeix de 3 a 7 racions setmanals (entre 20 i 30 grams) 

de fruits secs com les ametlles o les nous.  

- Consumeix de 2 a 4 racions al dia de làctics: 2 talls de 

formatge, un iogurt i 1 tassa de llet (200 ml). 

Segona sessió de ioga (temps estimat de 65 

minuts) 

Continuem amb el ioga amb una segona sessió que 

treballa aspectes relacionats amb la fatiga. Segueix 

les indicacions: 

1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat Yoga for Fatigue. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 4 

Fibra 

- Consumeix de 2 a 4 racions (entre 60 i 80 grams) a la 

setmana de llegums: llenties, cigrons o mongetes.  

- Consumeix una amanida al dia (entre 150 i 200 grams) amb 

algunes de les següents verdures i vegetals que més 

t’agradin: enciam, tomàquet, pastanaga, carbassa, ceba 

tendra, poma, alvocat o fruits vermells. 

Tercera sessió de ioga (temps estimat de 50 

minuts) 

Continuem amb el ioga amb una tercera sessió que 

treballa tota una gamma de moviments de ioga. 

Segueix les indicacions: 

1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat Yoga for Range of 

Motion. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

Reunió en línia per la plataforma MEET: espai per compartir emocions, experiències i dubtes. 

https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
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L’enllaç de la reunió s’enviarà dos dies abans. 

 

 

 

 

Setmana 5 

Flavonoides i carotenoides  

- Afegeix als teus plats condiments com: comí, sèsam, menta, 

alfàbrega o unes gotes de suc de llimona. 

- Durant la setmana incorpora als teus àpats una o unes de les 

següents fruites: maduixes, mango, síndria o papaia.  

** Recorda consumir de 2 a 3 peces de fruita al dia. 

Quarta sessió de ioga (temps estimat de 30 

minuts) 

Continuem amb el ioga amb una quarta sessió que 

treballa diversos moviments. Segueix les indicacions: 

1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat 30 minute Oncology 

Ioga Class. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

Setmana 6 Fes la següent recepta! 

Aquesta setmana et proposo fer un Batut de maduixa, plàtan i llet de 

soja. 

1. Entra al següent enllaç del GENCAT: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Batut-de-maduixa-platan-i-llet 

2. Segueix la recepta que et proposa. 

3. Recorda que la quantitat és per 4 persones 

Et proposo substituir la llet de vaca per llet de soja. 

 

Cinquena sessió de ioga (temps estimat de 30 

minuts) 

Continuem amb el ioga amb una cinquena sessió que 

treballa la salut de la columna vertebral. Segueix les 

indicacions: 

1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat 30 minuts Yoga for 

Spine Health. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

 

 

 

 

Setmana 7 

Fes la següent recepta! 

Aquesta setmana et proposo fer un Arròs integral amb verdures. 

1. Entra al següent enllaç del GENCAT: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Arros_integral_amb_verdures 

2. Segueix la recepta que et proposa. 

3. Recorda que la quantitat és per 4 persones. 

Sisena sessió de ioga (temps estimat de 60 

minuts) 

Continuem amb el ioga amb una sisena sessió que 

treballa una gran varietat de moviments durant 60 

minuts. Segueix les indicacions: 

https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Batut-de-maduixa-platan-i-llet
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Arros_integral_amb_verdures
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1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat 60 minutes class. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

 

 

 

 

 

 

Setmana 8 

Fes la següent recepta! 

Aquesta setmana et proposo fer una Estofat de verdures amb tofu. 

1. Entra al següent enllaç del GENCAT: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Estofat_de_verdures_amb_tofu 

2. Segueix la recepta que et proposa. 

3. Recorda que la quantitat és per 4 persones. 

 

Setena sessió de ioga (temps estimat 60 minuts) 

Continuem amb el ioga amb una setena i última 

sessió comunitària en la que hi participen diversos 

profesionals. Segueix les indicacions: 

1. Entra al següent enllaç: https://y4c.com/classes-for-

survivors/ 

2. Clica el vídeo anomenat Comunity class. 

3. Clica l’idioma que més et convingui i inicia’l. 

Reunió en línia per la plataforma MEET: espai per compartir emocions, experiències i dubtes. Cloenda de la intervenció. 

L’enllaç de la reunió s’enviarà dos dies abans. 

Aquest segon bloc de consells es repetirà als anys 2024, 2026, 2028, 2030 i 2032. 

 

https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Estofat_de_verdures_amb_tofu
https://y4c.com/classes-for-survivors/
https://y4c.com/classes-for-survivors/
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15.2. ANNEX 2: Formulari de dades sociodemogràfiques, 

antropomètriques i de salut 

Per la realització de l’estudi et demanem que contestis el següent formulari de 

dades sociodemogràfiques, antropomètriques i de salut. Segueix les indicacions: 

Edat: _______ anys 

Lloc de residència: _______________ 

Pes:_______________ kg 

Talla:_______________________ m 

Càlcul IMC:_________________ (aquest espai no cal que el contestis) 

Encercla una de les següents opcions: 

Estat civil: soltera / casada / divorciada / viuda  

Situació laboral: activa / atur / estudiant  

Nivell acadèmic: sense estudis / estudis primaris / estudis secundaris / 

universitaris / formació professional / batxillerat  

Consum de tòxics: tabac / alcohol / drogues   

 En el cas del consum de drogues, especifica el 

tipus:_____________________________________________ 

Prens algun tipus de medicació actualment? Sí / No 

 En el cas que hagis respòs SÍ, especifica 

quina/es:___________________________________________________ 

Centre de tractament i seguiment: ICO Girona / ICO Badalona / ICO Hospitalet 

/ Hospital Universitari la Vall d’Hebron / Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 
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15.3. ANNEX 3: Qüestionari hàbits alimentaris 

Aquest qüestionari serveix per validar els seus hàbits alimentaris. Si us plau 

llegeixi cada pregunta atentament i pinti el requadre amb la resposta que li sembli 

més apropiada. 

Este cuestionario sirve para validar sus hábitos alimentarios. Por favor, lea cada pregunta 

atentamente y pinte la casilla con la respuesta que le parezca más adecuada. 
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15.4. ANNEX 4: Qüestionari Internacional d’Activitat física (IPAQ) versió 

curta 

Aquest qüestionari serveix per conèixer el tipus d’activitat física que realitza a la seva 

vida quotidiana. Les preguntes es refereixen al temps que destina a estar activa en els 

últims 7 dies. Si us plau, llegeixi atentament les preguntes i respongui-les amb atenció. 

Este cuestionario sirve para conocer el tipo de actividad fisica que realiza en su vida cotidiana. 

Las preguntas se refieren al tiempo que destina a estar activa en los ultimos 7 dias. Por favor, 

lea atentamente las preguntas y contestelas con atención. 
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15.5. ANNEX 5: Qüestionari de qualitat de vida WHOQOL-BREF 

Aquest qüestionari serveix per conèixer la seva opinió sobre la qualitat de vida, la seva 

salut i altres àrees de la seva vida. Si us plau, contesti a totes les preguntes. Si no sabeu 

quina resposta donar, triï la que li sembli més apropiada. De vegades, aquesta pot ser 

la seva primera resposta. 

Tingui present la manera de viure, expectatives, plaers i preocupacions. Li demanem 

que pensi en la seva vida durant les últimes dues setmanes. Si us plau llegeixi cada 

pregunta, valori els seus sentiments i faci un cercle en el número de l'escala de cada 

pregunta que consideri que sigui la seva millor resposta. 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y otras 

áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué respuesta dar 

a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera 

respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 

piense en su vida durante las últimas dos semanas. Por favor lea cada pregunta, valores sus 

sentimientos y haga un círculo en el número de la escala de cada pregunta que sea su mejor 

respuesta. 

  Muy mal Poco Lo normal Bastante 

Bien 

Muy bien 

1 ¿Cómo 

puntuaría su 

calidad de vida?  

1 2 3 4 5 

  Muy 

insatisfecho 
Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

2 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su salud? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas hacen 

referencia a cuánto   

ha experimentado 

ciertos hechos en 

las últimas dos 

semanas 

     

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta que punto 

piensa que el dolor 

(físico) le impide 

1 2 3 4 5 
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hacer lo que 

necesita? 

4 ¿Cuánto necesita 

de cualquier 

tratamiento 

médico para 

funcionar en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de 

la vida? 
1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta que punto 

siente que su vida 

tiene sentido? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su 

capacidad de 

concentración? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad 

siente en su vida 

diaria? 

1 2 3 4 5 

9 ¿Cuán saludable es 

el ambiente físico a 

su alrededor? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas hacen 

referencia a “cuan 

totalmente” usted 

experimenta o fue 

capaz de hacer 

ciertas cosas en las 

últimas dos 

semanas. 

     

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía 

suficiente para su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de 

aceptar su 

apariencia física? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene  suficiente 

dinero para cubrir 

sus necesidades? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Qué disponible 

tiene la 

información que 

necesita en su vida 

diaria? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto 

tiene oportunidad 

para realizar 

1 2 3 4 5 
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actividades de 

ocio? 

  Nada Un poco Lo normal Bastante  Extremadamente 

15 ¿Es capaz de 

desplazarse de un 

lugar a otro? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas hacen 

referencia a “cuan 

satisfecho o bien” 

se ha sentido en 

varios aspectos de 

su vida en las 

últimas dos 

semanas 

 

     

  Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

16 ¿Cuán satisfecho 

está con su sueño? 
1 2 3 4 5 

17 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

habilidad para 

realizar sus 

actividades de la 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

capacidad de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cuán satisfecho 

está de sí mismo? 
1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán satisfecho 

está con sus 

relaciones 

personales? 

1 2 3 4 5 

21 ¿Cuán satisfecho 

está con su vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Cuán satisfecho 

está con el apoyo 

que obtiene de sus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cuán satisfecho 

está de las 

condiciones del 

lugar donde vive? 

1 2 3 4 5 
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24 ¿Cuán satisfecho 

está con el acceso 

que tiene a los 

servicios 

sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 La siguiente 

pregunta hace 

referencia a la 

frecuencia con que 

Ud. Ha sentido o 

experimentado 

ciertos 

sentimientos en las 

últimas dos 

semanas? 

     

  Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 

26 ¿Con que 

frecuencia tiene 

sentimientos 

negativos , tales 

como tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, 

depresión? 

1 2 3 4 5 
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15.6. ANNEX 6: Escala d’estrès percebut (PSS) 

Les preguntes d’aquesta escala fan referencia als seus sentiments i pensaments durant 

l’últim mes. En cada cas, per favor indiqui amb una “x” com s’ha sentit o ha pensat en 

cada situació. 

 

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el 

último mes. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado 

en cada situación. 

 

 Nunca Casi 

nunca 

De vez 

en 

cuando 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? 

 

0 1 2 3 4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

incapaz de controlar las cosas importantes en su vida? 

 

0 1 2 3 4 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

nervioso o estresado? 

 

0 1 2 3 4 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado 

con éxito los pequeños problemas irritantes de la 

vida? 

 

0 1 2 3 4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido 

que ha afrontado efectivamente los cambios 

importantes que han estado ocurriendo en su vida? 

 

0 1 2 3 4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

seguro sobre su capacidad para manejar sus 

problemas personales? 

 

0 1 2 3 4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido 

que las cosas le van bien? 

 

0 1 2 3 4 
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8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido 

que no podía afrontar todas las cosas que tenía que 

hacer? 

 

0 1 2 3 4 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar las dificultades de su vida? 

 

0 1 2 3 4 

10. En el ultimo mes, ¿con que frecuencia se ha 

sentido que tenia todo bajo control? 

 

0 1 2 3 4 

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

enfadado porque  las cosas que le han ocurrido 

estaban fuera de su control? 

 

0 1 2 3 4 

12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  pensado 

sobre las cosas que le quedan  por hacer? 

 

0 1 2 3 4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar la forma  de  pasar  el tiempo? 

 

0 1 2 3 4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido 

que las dificultades se acumulan tanto que no puede 

superarlas? 

0 1 2 3 4 
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15.7. ANNEX 7: Escala de depressió de Beck 

En aquest qüestionari apareixen diversos grups d’afirmacions. Si us plau, llegeix amb 

atenció cadascuna d’elles. A continuació, assenyali quina de les afirmacions de cada 

grup descriu millor com s’ha sentit durant aquesta última setmana, inclòs el dia d’avui. 

Si a dins d’un mateix grup hi ha més d’una afirmació que considera aplicable al seu cas, 

marqui-la també. Asseguris de llegir totes les afirmacions dins de cada grup abans 

d’efectuar l’elecció (es puntuarà 0-1-2-3). 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada 

una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha 

sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay 

más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de leer 

todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-

3). 
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15.8. ANNEX 8: Escala d’ansietat de Beck 

En aquest qüestionari hi ha una llista de símptomes comuns d’ansietat. Llegeixi 

atentament cadascun dels ítems i indiqui de quina manera li ha afectat en aquesta ultima 

setmana inclòs el dia d’avui: 

En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los ítems 

atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy: 
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15.9. ANNEX 9: Consentiment informat 

 

Consentiment informat per participar a l’estudi “Un canvi, una oportunitat”: 

Programa per reduir recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en 

dones  

Consentimiento informado para participar en el estudio "Un cambio, una oportunidad": 

Programa para reducir recurrencias a 10 años de cáncer de mama ductal en mujeres 

 

En/na........................................................................................................ amb 

con DNI número.................................................... presta el seu consentiment 

perquè participi a l’estudi de recerca proposat, i manifesta que presta su 

consentimiento para que participe en el estudio de investigación propuesto, y manifiesta que: 

 

- He rebut i entès el Full d’informació sobre l’estudi He recibido y entendido la 

Hoja de información sobre el estudio 

- Comprenc que la meva participació és de forma totalment voluntària 

Comprendo que mi participación es de forma totalmente voluntaria 

- Compren que puc retirar-me de l’estudi, quan ho desitgi i sense motiva la 

seva decisió. Comprende que puedo retirarme del estudio, cuando lo desee y sin 

motiva su decisión. 

 

Data Fecha: 

Signatura de la participant Firma de la participante: 

 

 

 

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, us 

informem que les vostres dades personals no seran facilitades a tercers, i que el 

responsable del tractament de les dades personals és la investigadora del 

projecte. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
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protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales, le informamos de que 

sus datos personales no serán facilitados a terceros, y que el responsable del tratamiento de los 

datos personales es la investigadora del proyecto. 

Declaro que he pres la decisió lliure de coacció, intimidació, persuasió, 

manipulació, influencia o incentiu excessiu. Declaro que he tomado la decisión libre de 

coacción, intimidación, persuasión, manipulación, influencia o incentivo excesivo. 

Així mateix, us informem que teniu la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, supressió i la resta dels seus drets, mitjançant un escrit dirigit a 

l’adreça electrònica: u1953090@udg.edu Asimismo, le informamos que tiene la 

posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de sus derechos, 

mediante escrito dirigido a la dirección electrónica: u1953090@udg.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:u1953090@udg.edu
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15.10. ANNEX 10: Full d’informació a la participant 

 

Títol de l’estudi: “Un canvi, una oportunitat”: programa per reduir 

recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en dones 

Título del estudio: “Un cambio, una oportunidad”: programa para reducir recurrencias a 10 

años de cáncer de mama ductal en mujeres 

Sóc una estudiant del grau d’infermeria de la Universitat de Girona i estic 

realitzant el Treball de Final de Grau. Estic elaborant un estudi quasi 

experimental  que té com a objectiu principal reduir la recurrència de càncer 

de mama ductal in situ en dones d’entre 30 i 40 anys que han superat aquest 

càncer, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, 

activitat física i salut emocional. Soy una estudiante del grado de enfermería de la 

Universidad de Girona y estoy realizando el Trabajo de Fin de Grado. Estoy elaborando un 

estudio casi experimental que tiene como objetivo principal reducir la recurrencia de cáncer de 

mama ductal in situ en mujeres de entre 30 y 40 años que han superado este cáncer, mediante 

un programa de consejos saludables de alimentación, actividad física y salud emocional.  

Si estàs llegint aquest full d’informació és perquè has estat una supervivent d’un 

càncer de mama. Segurament ha estat una temporada difícil, en la qual potser 

t’has sentit vulnerable, trista i sense entendre el perquè d’un aspecte que ha 

capgirat una part de la teva vida. Així doncs, abans que t’expliqui què et proposo 

et vull felicitar per la feina feta, perquè superar un càncer de mama o qualsevol 

malaltia, no és fàcil, independentment del tipus i tractament. Si estás leyendo esta 

hoja de información es porque has sido una superviviente de un cáncer de mama. Seguramente 

ha sido una temporada difícil, en la que tal vez te has sentido vulnerable, triste y sin entender el 

porqué de un aspecto que ha dado la vuelta una parte de tu vida. Así pues, antes de que te 

explique qué te propongo te quiero felicitar por el trabajo hecho, porque superar un cáncer de 

mama o cualquier enfermedad, no es fácil, independientemente del tipo y tratamiento. 

La por a que el càncer torni és molt comuna i completament normal. Pensar que 

pots tornar a passar pel mateix recorregut se’t fa una muntanya, malauradament 

són coses que no podem controlar. Ara bé, articles i estudis científics basats en 

evidència han afirmat que hi ha certs factors com seria l’alimentació, l’activitat 

física o bé la salut emocional que juguen un paper essencial quant a possibles 

recidives o prevenció de càncer de mama. Petits o grans canvis en aquests 3 

aspectes podrien ajudar a prevenir això tan poc esperat anomenat recurrència. 
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El miedo a que el cáncer vuelva es muy común y completamente normal. Pensar que puedes 

volver a pasar por el mismo recorrido se te hace una montaña, desgraciadamente son cosas que 

no podemos controlar. Ahora bien, artículos y estudios científicos basados en evidencia han 

afirmado que hay ciertos factores como sería la alimentación, la actividad física o la salud 

emocional que juegan un papel esencial en cuanto a posibles recidivas o prevención de cáncer 

de mama. Pequeños o grandes cambios en estos 3 aspectos podrían ayudar a prevenir esto tan 

poco esperado llamado recurrencia. 

Aquest estudi pretén investigar la reducció de possibles recidives de càncer de 

mama, concretament del càncer de mama ductal in situ, a través d’un programa 

sobre consells d’alimentació saludable, activitat física i salut emocional. Este 

estudio pretende investigar la reducción de posibles recidivas de cáncer de mama, 

concretamente del cáncer de mama ductal in situ, a través de un programa sobre consejos de 

alimentación saludable, actividad física y salud emocional. 

SELECCIÓ DE LES PARTICIPANTS SELECCIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

Per tal de participar en aquest estudi cal ser dona i haver superat un càncer de 

mama ductal in situ, en un període inferior a 1 any, tenir entre 30 i 40 anys, haver 

estat intervinguda d’una tumorectomia amb una posterior radioteràpia local i 

estar en situació d’alta oncològica i en fase de seguiment a les consultes 

externes del centre on has estat tractada. Podreu participar a l’estudi si compliu 

els criteris d’inclusió i firmeu el document de consentiment informat que 

s’adjuntarà en aquest full d’informació. Para participar en este estudio hay que ser mujer 

y haber superado un cáncer de mama ductal in situ, en un período inferior a 1 año, tener entre 

30 y 40 años, haber sido intervenida de una tumorectomía con una posterior radioterapia local y 

estar en situación de alta oncológica y en fase de seguimiento a las consultas externas del centro 

donde has sido tratada. Podrá participar en el estudio si cumple con los criterios de inclusión y 

firmar el documento de consentimiento informado que se adjuntará en esta hoja de información. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA INTERVENCIÓ? ¿EN QUE CONSISTE LA INTERVENCIÓN? 

La intervenció que durà a terme aquest estudi es tracta d’un programa de 16 

consells sobre alimentació, activitat física i salut emocional que s’enviaran a les 

participants de l’estudi via Whats App durant 2 mesos. Aquesta, també es 

complementarà de dues reunions telemàtiques per la plataforma Meet amb la 

finalitat de compartir experiències, emocions, dificultats i dubtes envers la 

intervenció i el vostre estat actual de salut. La intervención que llevará a cabo este 

estudio se trata de un programa de 16 consejos sobre alimentación, actividad física y salud 

emocional que se enviarán a las participantes del estudio vía Whats App durante 2 meses. Ésta, 
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también se complementará de dos reuniones telemáticas por la plataforma Meet con el fin de 

compartir experiencias, emociones, dificultades y dudas para con la intervención y su estado 

actual de salud. 

La intervenció es repetirà cada any fins als 10 anys (2032) per tal de fer un estudi 

més exhaustiu sobre possibles recurrències de càncer de mama. Tot i així, per 

dinamitzar-ho s’alternaran consecutivament cada any 2 blocs de consells 

diferents. La intervención se repetirá cada año hasta los 10 años (2032) para hacer un estudio 

más exhaustivo sobre posibles recurrencias de cáncer de mama. Sin embargo, para dinamizarlo 

alternarán consecutivamente cada año 2 bloques de consejos diferentes. 

ABANDONAMENT DE L’ESTUDI ABANDONO DEL ESTUDIO 

Participar en aquest estudi és de forma totalment voluntària, per tant, si ho 

desitja, pot abandonar l’estudi en qualsevol moment i sense cap conseqüència. 

Participar en este estudio es de forma totalmente voluntaria, por lo tanto, si lo desea, puede 

abandonar el estudio en cualquier momento y sin ninguna consecuencia. 

AMB QUI PUC CONTACTAR SI EM SORGEIX ALGUN DUBTE? ¿CON QUIEN 

PUEDO CONTACTAR SI TENGO ALGUNA DUDA? 

En cas que et sorgeixi qualsevol dubte o necessitis més informació sobre l’estudi 

et pots posar en contacte amb la investigadora Marta Soy Valencia a través del 

telèfon 659204531. En caso de que te surja cualquier duda o necesites más información 

sobre el estudio puedes contacto con la investigadora Marta Soy Valencia a través del teléfono 

659 204 531. 

DADES PERSONALS PER L’ESTUDI DATOS PERSONALES DEL ESTUDIO 

La participació en aquest estudi requereix que ens facilitis les següents dades 

personals per tal d’establir una comunicació eficaç: La participación en este estudio 

requiere que nos facilite los siguientes datos personales con el fin de establecer una 

comunicación eficaz: 

 Nom de la participant: Nombre de la participante:  

 Número de telèfon: Número de teléfono: 

 Correu electrònic: Correo electrónico: 

Data: Fecha: 

Signatura de la participant Firma de la participante 
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15.11. ANNEX 11: Carta al director del centre 

 

Benvolgut/da, 

Em dirigeixo a vostè per presentar-li el projecte anomenat: “Un canvi, una 

oportunitat”: Programa per reduir recurrències a 10 anys del càncer de mama 

ductal en dones. 

Com molt bé sap el càncer de mama és el tumor més freqüent en dones 

occidentals i s’estima que a Espanya es van diagnosticar al voltant de 33.307 

casos l’any 2019. Aquestes xifres han fet que es realitzin múltiples estudis que 

investiguen aspectes relacionats amb el càncer de mama com ara la prevenció 

primària o bé tipus de tractaments. Tot i així, la investigació no incideix en un 

punt que considero molt important: la recurrència.  

Així doncs, l’aplicació de petits i grans canvis sobre factors modificables com 

seria l’alimentació, l’activitat física o bé la salut emocional en dones que han patit 

un càncer de mama podria fer que es disminuís el risc de patir una possible 

recidiva.  

L’estudi que li proposem consisteix a reduir la recurrència de càncer de mama 

ductal en dones d’entre 30 i 40 anys que han superat aquest càncer, mitjançant 

un programa de consells saludables d’alimentació, activitat física i salut 

emocional. 

__________________ 

Quedo a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació 

complementaria que necessiti. 

 

Una salutació cordial, 

 

Marta Soy Valencia 
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