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

ofereixdesdefa10anyssuportpsi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia.PÀGINA31

LA SEGONA

Meditacions al cenobi

SALVADORPánikervaescriureun llibre titulat
Asimetrías (Debate),ondedicauncapítol sencer
aparlarde lademocràcia.Entre les frasesque
escriuelnostre filòsofn’hihaunaqueresulta tot

untractatpolític:“Lademocràciaésunmecanismeadap
tatiu iunmiracle inestable”.Ésadir, enel sistemademo
cràtic,quees fonamentaenunpactedeconvivènciaa
partird’unsvalorscompartits, és imprescindiblebuscar
permanentment l’adaptacióa l’entorn i l’estabilitat social.
IPánikeradverteix:“Elpitjorqueenspotpassaréscreure
que lademocràciaésunassumpte fàcil”.
Leseleccionsdel27Shandeixatuntaulerde jocendi

moniat.El resultathaestatunsíperòno.L’últimapeçadel
trencaclosquesnoencaixapermésqueJuntspelSí intenti
forçarla.Ésoportúpensarque lademocràciaésunaqües
tióextraordinàriamentcomplexa i, comamecanisme
adaptatiu,podemesperar l’acomodaciódelsactors,però
rarament l’estabilitatdelmiracle.

ElconsellerFelipPuigvaparticiparenunes jornades
empresarialsalmonestirdeSantBenet,quecomtotceno
biésun llocqueconvidaa la reflexió ia lamesura.Allàva
manifestarque l’acordentreJuntspelSí i laCUPserà
moltdifícilperquèelsmodelseconòmicsde lesdues for
macionssónmoltdiferents,“enalgunsaspectes incompa
tibles”. Ivaafegirquehatransmès“quehihaunes línies
vermellesquenosaltresnopodemcreuar”enrelació
ambelprogramadegovernde la forçaanticapitalista.
Puigvavaticinarungovernenfuncionsdedosmesos imig
o tres,descartant la investidurad’ArturMasen lesdues
votacions inicials, enesperadeveurequèpassael20D.
Potser lespròximesreunionsentre lesdues formacions

s’hauriende ferenunaabadia:
els llocssantsconvidena fer
aflorar la raó(i l’esperança).
Devegadess’hiprodueixenfins
i totconversions.

v

El xef, que participarà en el
FòrumdeGirona, va prepa

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

v

El Museu Picasso de París,
del qual Laurent Le Bon és

directordesde faunany, ha revo
lucionatcompletament lamanera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
LeMarais. PÀGINA 36

v

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.
PÀGINA 38

v

Wayne Simmons, un cone
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
versepresentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA11

v

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta de l’autobúsFidelity
manté la connexió entreBeirut i
la capital de l’Estat Islàmic, Al
Raqqa, travessant 400quilòme
tres de zona de guerra a canvi de
50dòlarsmés peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6

POLÍTICA

L’Espanya de Palomares
La localitat d’Almeria vol obli
dar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer demama. PÀGINA 22

OPINIÓ

La justícia i els seus usos
KepaAulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política delibera
da per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9Nuna vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Contra l’FP taurina
El noumòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis rela
cionats amb el toreig amb d’al
tres com la fusteria o la jardine
ria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en lesmés de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33

CULTURA

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

ESPORTS

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

ECONOMIA

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

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels paï
sos occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació inter
nacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Kerry, fan d’Albéniz Cultura i inclusió social

Ha sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel GarcíaMargallo, li regalés a John Ker
ry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,

una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nordamericà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espa
nyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que aMar
gallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nordamericà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil∙lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Encara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la

seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats asso
ciatives que realment valen la pena: equipaments cultu
rals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogo
dependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col∙lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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TRIBUNALSwEl rastreig dels
telèfonsmòbils dels pares
d’AsuntaBasterra va confir
mar ahir que hi hamés indicis
de la participació en el crim
deRosario Porto que d’Al
fonsoBasterra encara que
les acusacions afirmin que
tots dos van actuar segons un
“pla concertat”. Lamare era al
xalet dels afores de Santiago
al voltant de l’hora que els
forenses calculen que vamo
rir la nena.Del pare només
n’hi ha rastres del centre de la
ciutat i aquests indiquen,
almenys, que ell no va traslla
dar el cadàver. /A.Lugilde

El telèfon situa
Porto al lloc del
crim, senseBasterra

Pallissa adolescent
difosa permòbil
SUCCESSOSwSis adolescents
deGranadahanestat condem
nadesperundelicte contra la
integritatmoralperhavercitat
ambenganysunaaltranoiaa
quivanclavarunapallissaque
vangravar i vandifondrea
travésdeWhatsAppa finals
del2014.Les sis jovesvan
admetreels fets i vanacceptar
les condemnes.Treshaurande
dedicar55horesacol∙laborar
en l’atencióadiscapacitats i
tresméshaurand’estarunany
sota lavigilànciadel tribunal i
complirunsobjectiuseduca
tius i socials. /AdolfoS.Ruiz

Les infermeres,
contra la fusió amb
Medicina a laUB
UNIVERSITATSwEstudiants i
professors d’Infermeria de la
Universitat deBarcelona
(UB) van protestar ahir contra
la fusió de la seva facultat amb
la deMedicina i Odontologia,
un canvi que el rectorat de la
universitat preveu aprovar
aquest desembre. El Col∙legi
d’Infermeres deBarcelona
també s’oposa a les condi
cions de la unió de les facul
tats. A parer seu, les inferme
res perdran autonomia. Fonts
de laUB assenyalen, però, que
tan sols es tracta d’un canvi
administratiu. / Redacció

PANORAMA

24.000 euros per
l’oblit d’un catèter
en una operació
SALUTwEl Govern murcià
haurà d’abonar una indem
nització de 24.000 euros a
un jove a qui, quan era petit,
es va practicar una interven
ció quirúrgica a l’urèter. En
l’operació es van descuidar
un catèter amb el qual ha
viscut 13 anys. Així es recull
en una sentència del Tribu
nal Superior de Justícia de
la regió deMúrcia. El recur
rent reclamava 202.000
euros per les patologies que
li va provocar aquest oblit i
que el van obligar a diversos
ingressos hospitalaris. / Efe

Les seqüeles emocionals d’haver tingut un càncer de mama

“Lamalaltiam’ha fetpetita”

ANAMACPHERSON
Barcelona

Lesxifresdecàncerdema
ma tendeixen a estabi
litzarse a tot Europa i
també aquí. La detecció

precoç millora, participen més
dones en els plans de cribratge, i
sónefectius(l’anypassatesvande
tectar gràcies a aquestes mamo
grafies periòdiques més de 1.200
casos a Catalunya). Els tracta
ments són cada copmés específics
per a aquest tipus de tumor, que ja
no es diu simplement càncer de
mama sinó que se l’anomena amb
algun dels diversos cognoms que
avui permeten distingirne l’ori
gen, el punt flac per ser atacat, el
pronòstic. I la mortalitat es redu
eix cada any un 4% més: ara so
breviuenal capde5anysel85%de
lesafectades.
Tot va bé,molt bé,millor que en

molts altres càncers. “Però a mi la

malaltiam’ha fetpetita”, resumeix
una de les participants en una ses
siódegrupdesuperviventsdecàn
cerdemamaquerebentractament
postcàncer a l’Institut Català
d’Oncologia (ICO).Una desena de
donesposenencomú tot el queels
provoca aquest càncer i que no es
resolambquímio,ràdionicirurgia.
“Com que jo sempre tiro enda

vant amb tot, ell no ho veu. Estic
amb les meves dèries i ell em veu
bé. Tinc moments molt baixos, et
tornesmés intolerant”.
“Et sents culpable per estarma

lalta i perquè t’hagin d’acom
panyar, així que què li diràs. Dius:
‘Estic fatal!’, i et respon: ‘Però ja
t’hovandir’”.
“Dubtes de si realment estàs

curada. Hi ha tant de canvi físic
que no ets tu. Estàs calba, et mires
nua almirall, t’intentes acostumar
a tots aquests canvis queara ets tu.
I els altres et diuenque ja s’ha aca
bat tot i tu saps que no, que ni de

bon tros. A partir d’ara seràs així,
d’aquestaaltramanera”.
“Desobteet famal l’esquena, i si

és unametàstasi en algun lloc i no
hohanvist?”.
“Has acabat l’última sessió i tot

hom està eufòric, però tu has
d’anar cada sis mesos a la revisió,

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

tant, de tu. I no té res a veure amb
cometsents”.
“Tothom m’exigeix que sigui

com la d’abans. És un xoc entre
aquest jo que veuen ells i el jo
d’ara”.
“El més difícil és que els altres

assumeixin el canvi real que hi ha
en tu. Per això molts l’eviten i no
saben com acostarse a tu. Ni et
truquen.Encanvidescobreixesal
tra gent que et sorprèn, sempre al
teucostat, senseabandonarmai”.
“I si reapareix, com en el meu

cas, penses: una altra vegada! Per
què per curarme m’he de trobar
tanmalament?”.
A l’ICO han tractat psicològica

ment unes 350 supervivents de
càncer de mama en deu anys,
menysde la tercerapartde lesque,
n’estan segurs, ho necessiten. El
suport psicològic té un impacte
mesurable: n’endarrereix de dos a
tresmesoslareaparició,sin’hiha, i
avança la incorporació laboral.c

JORDI PLAY

Supervivents de càncer demama ateses a l’ICO durant una sessió de grup amb el psicooncòleg de l’equip Cristian Ochoa

Tractament, detecció
i supervivència
milloren any rere any:
l’assignatura pendent
és el postcàncer

La vacunació de la grip comença
per evitar complicacions al gener
A. MACPHERSON Barcelona

La vacunació de la grip acaba de
començar a Catalunya amb la in
tenció que totes les persones de
més de 60 anys i tots els demenys
d’aquesta edat que tinguin factors
de risc es protegeixin. “Perquè el
quepreténaquestavacunaquecal
repetir cada any, i que cada any és
diferent perquè inclou soques
diferents de virus, és evitar les
complicacionsqueprovocalama
laltia”, explica l’epidemiòleg i di
rector de Qualitat i Seguretat as
sistencial de l’hospital Clínic An
toniTrilla.

L’any passat es van posar ma
laltes 458 persones per cada
100.000 habitants, més o menys
com altres anys. Lameitat, perso
nes que estaven en institucions
tancades (residències, centres sa
nitaris de llarga estada) i dels
484 casos greus que vam tenir, el
70% no estava vacunat”, destaca
la subdirectora de Promoció de la
SalutCarmenCabezas.
Però l’altre 30%sí i,malgrat tot,

van contreure la grip i això va
agreujar el seu estat de salut. “La
vacuna d’aquest any incorpora
duessoquesnoves,amblaqualco
sa esperemque siguimés efectiva

que la de l’any passat”. Tindrà la
soca del virus de la pandèmia del
2009 (el de la grip A) així com un
altreA, l’H3N2, i unBquehaestat
circulant a l’hemisferi sud. L’efi
càcia d’aquesta vacuna no sol ser
superior al 70%.
La vacuna comença a posarse

ara per evitar almàximcomplica
cionsalgener i febrer,queésquan
sol escamparse l’epidèmia anual.
“Entre els més grans de 60 no es
tem malament, el 53% es vacuna.
Entreelsdemenysd’aquestaedat,
de 15a59anys, ambmalalties crò
niquesquepodenempitjoraramb
la grip, la cobertura no passa del

21% i tenimmolt marge de millo
ra”, indica Cabezas. “Però seria
important que tres grups que no
tenen gaire en compte el seu risc
es vacunessin: persones ambobe
sitatmòrbida,embarassades icui
dadors i sanitaris, perquè ells són
el vehicle de contagi d’aquestes
personesmésvulnerables”.
Salutreconeixquenopotferres

més que animar a la vacunació i
instar a la responsabilitat dels
professionals. “Tenim pendent
l’estudi en profunditat de per què
són tan reticents a vacunarse”,
reconeixAlba Brugués, presiden
ta de l’Associació d’Infermeria
Comunitària. De moment tenen
un seguiment molt desigual: als
hospitals es vacunenmés elsmet
ges i als CAP les infermeres, i en
alguns centres no arriben al 7%
mentre que en d’altres superen
el 42%.c
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