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1.- Introducció

Al setembre del 2017 em van diagnosticar un càncer, el Sarcoma
d’Ewing, és una malaltia greu i els tractaments i la recuperació acostumen a ser
processos llargs.
A partir d’això em vaig adonar de que no tenia ni idea sobre el càncer,
doncs no havia viscut cap cas proper i no estava informat sobre la malaltia. Amb
aquest treball, el que vull aconseguir és que la gent es conscienciï sobre què és el
càncer, quins tipus hi ha i explicar el que jo mateix he viscut; ja que pot ser d’utilitat
que la gent estigui més al cas sobre malalties com aquesta. Així mateix, penso que la
gent jove, més que no pas els adults, n’estan força desinformats.
L’objectiu principal és poder explicar totes les vivències i els canvis que
he patit a partir de la malaltia; trobo que un factor clau és que ho he pogut explicar en
l’època en que m’ha passat i no d’aquí uns anys, perquè segurament hi haurien coses
de les quals no me’n recordaria detalladament, tot i que sí de les més rellevants.
El fet de fer el treball m’ha servit per pensar sobre el que he viscut arrel
de la malaltia, i no només aprendre coses noves sobre aquesta, sinó també els
tractaments que s’apliquen.
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2.- Cos teòric

2.1.- Sarcoma d’Ewing

2.1.1.- Què és ?

El Sarcoma d’Ewing és un tumor maligne de cèl·lules rodones (és un
tipus de cèl·lula que es troba en uns tumors específics). És una malaltia rara en la qual
les cèl·lules neoplàsiques s’ubiquen a l’os o en teixits tous. Les zones afectades amb
més freqüència són la pelvis, el fèmur, l’húmer i les costelles. Com que un locus
genètic (un locus -en català, lloc- és una posició fixa en un cromosoma, que determina
la posició d'un gen o d'un marcador genètic) en comú és responsable d'un alt
percentatge de sarcomes d'Ewing i tumors neuroectodèrmics primitius, tots dos són
algunes vegades agrupats en la categoria coneguda com a família de tumors d’Ewing.

Les malalties, però, tenen diferent origen: els tumors neuroectodèrmics
primitius generalment no tenen relació amb els teixits ossis, mentre els sarcomes
d'Ewing afecten l'os amb molta més assiduïtat. Els sarcomes d'Ewing es presenten
amb més freqüència en homes adolescents. Tot i ser sovint classificats com tumors
ossis, el sarcoma d'Ewing té característiques d'origen tant mesodèrmic com
ectodèrmic, fent difícil classificar-lo.

2.1.2.- Com s’origina ?

Les causes exactes del càncer d'ossos primari són desconegudes. El
desenvolupament del sarcoma d'Ewing pot estar relacionat d'alguna manera amb
èpoques de creixement ràpid de l'os, el que pot explicar per què es veuen més casos
en els adolescents. Sol passar inadvertit o bé es diagnostica equivocadament com
"dolors de creixement" (pel seu inici lent i gradual) o com una lesió esportiva, per la
similitud dels símptomes.
És freqüent sentir dolor al lloc del tumor, així com inflor o sensació de
calor. El dolor pot augmentar en fer exercici físic o durant la nit, i és possible que es
formi un petit bony tou a l'àrea afectada poques setmanes després de l'aparició del
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dolor. Si el tumor afecta l'os d'una cama, el nen pot coixejar. També pot tenir una mica
de febre. Si el càncer s'ha estès, o ha fet metàstasi en altres parts del cos, com els
pulmons o la medul·la òssia, també poden aparèixer símptomes en aquestes parts del
cos. En alguns casos, el primer senyal de la malaltia és la fractura d'un braç o d'una
cama, que succeeix perquè el càncer ha debilitat l'os i ho ha fet més vulnerable a les
fractures.

2.1.3.- Tractaments

Els tractaments utilitzats en aquesta malaltia són la quimioteràpia, la
radioteràpia i en ocasions una cirurgia. Depenent de la zona del tumor i de la mida, es
fa rehabilitació, i en algunes situacions i per motius que explicaré més endavant, l’auto
transplantament de medul·la òssia.

2.1.3.1.- Quimioteràpia

La quimioteràpia és l'ús de fàrmacs per destruir les cèl·lules
canceroses. Actua evitant que les cèl·lules canceroses creixin i es divideixin en més
cèl·lules. A causa de que les cèl·lules canceroses en general creixen i es divideixen
més ràpid que les cèl·lules sanes, la quimioteràpia les destrueix més ràpid que a la
majoria de les cèl·lules sanes, tot i que aquestes també es veuen afectades.

Aleshores, vam anar al departament de farmàcia de l’Hospital Sant Pau
per a que ens expliquessin com s’elaboren les quimios. Per entrar on s’elaboren les
quimios, s’ha d’accedir amb la vestimenta adequada: bates, guants, mascareta i gorro
pel cabell.
El personal que les elabora accedeix a una sala on hi ha dues cabines
especials per a fer-la. Ho preparen per a que sigui estèril i la persona que ho estigui
manipulant no s’exposi a la radiació. Agafen el dial, recipient on es guarda la
medicació, i n’extreuen la quantitat necessària per a la dosi. Hi ha un programa
informàtic que auto valida el que està fent el tècnic elaborador; aquest ha de passar
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per un lector el dial, i en cas que el dial no fos l’idoni, aquell dial li marcaria incorrecte.
Ho pesen per veure si el volum que ha afegit és el que correspon.

La medicació per preparar les quimios la demanen al laboratori i
personal de laboratori la porta, i si hi ha medicaments que no estan comercialitzats a
Espanya es fa una sol·licitud al Ministeri de Salut i s’importa de països de l’estranger,
pot trigar entre un i tres dies.

Les quimios són barreges de diferents fàrmacs, depenent de la químio
pot variar la quantitat, tot i que la mitjana és de dos fàrmac per pacient. Hi ha quimios
que tenen més estabilitat, que es mantenen bé i es poden deixar preparades amb més
antelació, n’hi ha que poden arribar a aguantar mesos, però n’hi ha que no, i aquestes
es fan al moment quan els hi sol·licita el metge.

Les quimios han de ser transportades dins de bosses de plàstic de color
taronja perquè amb la llum es poden fer malbé, i aquestes són fotoprotectores i la
medicació que és per a un mateix pacient va dins d’una bossa blanca. Les bosses
taronges, es llancen a unes escombraries diferents, les dels citostàtics, que són de
color blau i també es llença medicació que hagi entrat en contacte amb citostàtics,
agulles, etc.

En un dia solen elaborar 120 quimioteràpies per a tot l’hospital, i els
caps de setmana només se’n fan el dissabte, els diumenges hi ha personal de guàrdia
per si sorgeix un imprevist. Depenent de l’estabilitat del medicament s’ha de guardar a
una nevera especial, però si no fa falta es poden guardar a temperatura ambient en
uns calaixos específics per aquestes.

El preu de la químio varia depenent d’aquesta, n’hi ha que poden valer
1€ i altres que poden valer 5.000€, la meva quimio actual ronda els 300€ cada cicle.
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Les principals millores que han tingut les quimios al llarg dels anys han
sigut la tolerabilitat, és a dir que no tenen tants efectes secundaris adversos, i són més
directes a la zona afectada.

És complicat que surtin medicaments nous ja que s’ha de comparar
amb el tractament de referència i si aquest no aporta beneficis es manté el de
referència.

Les persones que elaboren les quimioteràpies tenen la titulació de
tècnics de farmàcia d’un grau superior. N’hi ha quatre que elaboren les quimios,
repartides en dues cabines. Dues persones manipulen els components, i una altra
organitza la feina i prepara el material i la medicació; finalment el quart professional
que hi ha, està de guàrdia per quan surten a dinar, per exemple.

En alguns casos pot ser que el pacient sigui al·lèrgic a algun
medicament de la quimio, i si no hi ha cap altre opció es fa una dessensibilització, que
és fer una exposició al medicament al que es té al·lèrgia d’una manera controlada, fent
augmentar la dosi per a què acabi tolerant tota l’administració.

Bossa de quimioteràpia
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2.1.3.1.1.- Com es fabrica ?

La quimioteràpia prové de la Primera Guerra Mundial; de la guerra
química van sorgir varis medicaments, com per exemple el gas mostassa, que
actualment és un medicament de quimioteràpia; i durant la Segona Guerra Mundial es
va descobrir la radioteràpia a causa de la radiació. Més tard, es va descobrir que amb
els fongs es fabricaven alguns antibiòtics amb activitat antitumoral, i aquests també
s’usen en la quimioteràpia. Fonamentalment es sintetitzen en laboratoris i en els últims
vint anys no han sortit nous medicaments quimioteràpics, se segueixen utilitzant els
mateixos medicaments que en els anys seixanta i vuitanta, ja que es veu que són
efectius.

2.1.3.1.2.- Procediments

La quimioteràpia pot ser administrada de dues maneres, per via
intravenosa o per via oral. Com que a mi se m’aplica intravenosament, i a l’hospital,
em centraré en aquesta. Abans d’aplicar els medicaments al pacient, han d’assegurarse de que el PH (mesura quantitativa de l’acidesa) sigui de 7, ja que els ronyons han
d’estar hidratats. La quimioteràpia s’ha de demanar a farmàcia, i la pugen a la planta
E2, que és on estic. Abans d’aplicar-la, el personal de infermeria ha de comprovar si el
nom de la bossa de la medicació coincideix amb el del pacient al qual se li aplicarà,
llavors la connecten a una bomba, la qual fa que passi en un temps determinat.

La quimioteràpia s’elimina al fetge, ja que aquest desintoxica les
molècules i s’expulsa amb l’orina.

2.1.3.1.3.- Efectes secundaris

Els efectes secundaris que produeix la quimioteràpia no són els
mateixos per a tots els pacients ja que el nivell de tolerància no és el mateix per a totes
les persones i la composició de les químios són diferents.
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Els efectes secundaris més freqüents són la caiguda del cabell, pèrdua
de gana, alteració dels sabors dels aliments, sensació de cansament i inflamació o
aparició de llagues a la boca. Es produeixen ja que la quimioteràpia no només afecta a
les cèl·lules cancerígenes sinó que arrasa amb tot i també afecta a les cèl·lules sanes.

2.1.3.2.- Cirurgia

La cirurgia és l'extirpació del tumor i del teixit circumdant durant una
operació. Un metge que s'especialitza en el tractament del càncer mitjançant cirurgia
es denomina oncòleg cirurgià. La cirurgia és el tipus més antic de teràpia contra el
càncer i, en l'actualitat, segueix sent un tractament eficaç per a molts tipus de càncer.
Els objectius de la cirurgia varien. No obstant això, s'usa amb els
següents motius:
-Per diagnosticar el càncer (si no s’ha diagnosticat abans amb una biòpsia).
-Per extirpar part o la totalitat d'un càncer o tumor.
-Per determinar si el càncer s'ha disseminat o està afectant les funcions d'altres òrgans
del cos.
-Per recuperar l'aspecte o les funcions del cos.

2.1.3.3.- Rehabilitació

La rehabilitació, és freqüentment, part del tractament contra el càncer.
Aquesta ajuda a les persones que han patit càncer a esforçar-se al màxim. Entre els
molts especialistes que ajuden amb la rehabilitació es troba el metge rehabilitador,
infermeria, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals.

La rehabilitació està dissenyada per ajudar a la persona a recuperar la
seva capacitat de funcionar dia a dia després o quan passa per una greu malaltia. Els
serveis de rehabilitació poden consistir en entrenament per tornar a treballar, les
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pròtesis (com un reemplaçament d'alguna part o extremitat del cos) o programes
d'exercicis específics.

El procés de rehabilitació pot ser molt llarg. Els resultats poden sorgir
lentament, i sovint això resulta frustrant. Els pacients freqüentment senten que els
seus esforços són inútils o que simplement és massa difícil, ja que al principi la milloria
pot anar més ràpid i després es pot fer més lent.

2.1.3.4.- Radioteràpia

La radioteràpia (també anomenada teràpia de radiació) és un
tractament del càncer que fa servir altes dosis de radiació per destruir cèl·lules
canceroses i reduir tumors. S’aplica a la zona on està o estava localitzat el tumor. En
dosis baixes, la radiació s'utilitza en radiografies per veure l'interior del seu cos, com
les radiografies de les dents o d'ossos fracturats.

Aparell de radioteràpia.

2.1.3.4.1.- Efectes secundaris

La radioteràpia tracta molts tipus de càncer de forma eficaç. Però de la
mateixa manera que d’altres tractaments, sovint causa efectes secundaris. Aquests
són diferents per a cada persona. Depenen del tipus de càncer, de la seva ubicació, de
les dosis de radioteràpia i del seu estat de salut general.
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La radioteràpia és un tractament local. Per tant, només afecta l'àrea del
cos on està ubicat el tumor. Per exemple, als pacients no se'ls sol caure el cabell a
causa de la radioteràpia. No obstant això, si la radioteràpia està dirigida a una àrea del
cos on creix borrissol o cabell, com el cuir cabellut, pot ser que la persona el perdi.
Poden sorgir problemes cutanis; algunes persones que reben radioteràpia pateixen
sequedat, picor o descamació de la pell, o tenen butllofes. No obstant això, aquests
efectes secundaris depenen sovint de quina part del cos rep radioteràpia. Els
problemes cutanis, normalment desapareixen poques setmanes després de la
finalització del tractament.

Si el dany a la pell es torna un problema seriós, el metge pot canviar el
pla de tractament. Un altre efecte pot ser la fatiga, és a dir sentir-se cansat o exhaust
gairebé tot el temps. El nivell de fatiga dependrà de si està rebent altres tractaments,
per exemple, quimioteràpia. La majoria dels efectes secundaris desapareixen després
del tractament. No obstant això, alguns continuen, reapareixen o es desenvolupen més
tard. Aquests efectes tardans poden incloure l'aparició d'un segon càncer. No obstant
això, el risc de patir un segon càncer a causa de la radioteràpia és baix. El risc sovint
és menor que el benefici de tractar el càncer principal que s'està patint.

2.1.3.5.- Auto transplantament de medul·la òssia

Un auto trasplantament de cèl·lules mare o de medul·la òssia
substitueix les cèl·lules mare danyades, o destruïdes de la medul·la òssia, per cèl·lules
sanes donades pel propi pacient amb anticipació. Es recullen cèl·lules mare de la sang
i / o medul·la òssia, del propi pacient i s'usen en el trasplantament.

Les cèl·lules mare s'elaboren a l'àrea esponjosa dels ossos coneguda
com medul·la. Aquestes cèl·lules es desenvolupen i converteixen en tots els tipus de
cèl·lules sanguínies del cos. En un auto trasplantament de cèl·lules mare o de
medul·la òssia, les cèl·lules mare trasplantades creixen i es converteixen en cèl·lules
sanguínies normals que ajuden a combatre malalties.
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En alguns casos d’auto transplantament, després d’extraure les
cèl·lules mare, s’aplica tractament de quimioteràpia, sol durar una setmana
aproximadament, i un cop finalitzada la quimioteràpia trasplanten les cèl·lules mare
extretes anteriorment. Això es fa per netejar el cos de tot tipus de cèl·lules canceroses,
ja que al extreure les cèl·lules mare deixen el cos completament sense defenses.

2.1.3.5.1.- Procediments

Als auto transplantaments, com que s’aplica la quimioteràpia, s’ha de
tenir molta més cura ja que al estar a zero de defenses, és molt més fàcil agafar virus i
infeccions. Se solen fer moltes transfusions de sang i l’individu al qual li fan ha de estar
en una cambra especial, on totes les persones que hi entren ho han de fer amb bata,
mascareta, guants i gorro pel cabell, material específic per a la cambra, i els ingressos
solen durar gairebé un mes. Els procediments per aplicar la quimioteràpia són els
mateixos que en una normal.

Aquesta quimioteràpia s’elimina exactament igual que la que s’aplica
quan no s’estan fent auto transplantaments.

2.1.3.5.2.- Efectes secundaris

Els efectes secundaris d’aquesta químio només canvien pel fet d’estar
completament a zero de defenses, és molt més probable que et surtin llagues a la
boca i que és molt més senzill agafar virus, bactèries i/o infeccions.

2.1.4.- Índex de supervivència

L’índex de supervivència dels malalts afectats per un càncer pediàtric
depèn de moltes variants. Per exemple, encara que sigui el mateix tumor, si un té
metàstasis entra en un grup d’estudi diferent del que no en té. L’índex de
supervivència del sarcoma d’Ewing se situa entre 60% i 80% quasi tirant a 80%, el
20% restant no significa que tots hagin mort, sinó que potser han recaigut, és més
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probable la recaiguda que la mort. Dins de la recaiguda passarien a un grup d’estudi
diferent.

2.1.5.- Controls post-tractaments

Després d’acabar els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia, es fa
un seguiment al pacient durant cinc anys. El primer any, cada sis mesos es fa una
ressonància magnètica i cada mes una analítica. A partir del segon any, es fan proves
d’imatge anuals, ja siguin radiografies o ressonàncies magnètiques, i de tant en tant
una analítica.

Tubs de mostres de sang.

2.1.6.- Alta mèdica

Cinc anys després de finalitzar els tractaments, i havent constatat que
s’ha erradicat la malaltia el pacient rep l’alta mèdica. De tota manera el malalt no es
pot oblidar de la malaltia a nivell d’informació mèdica i seguir els consells rebuts pel
metge.
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3.- Part pràctica

3.1.- Història personal

Tot va començar un diumenge a la tarda a mitjans del mes de juliol del
2017; de sobte em va començar a fer mal el genoll de la cama esquerra, però no li vaig
donar cap importància ja que podia haver sigut per un mal gest. Vaig seguir fent vida
normal, ja que estava treballant de monitor en un campus d’estiu, però el dolor em va
fer faltar un parell de dies ja que em van començar a fer mal més parts de la cama. Un
dia em podia fer més mal el maluc, un altre la canyella o el genoll. Durant el mes de
juliol, vaig anar varies vegades a urgències, i em van dir que tenia un esquinç de
genoll. Una d’aquestes vegades em van assegurar que no tenia un tumor. Vaig anar a
una massatgista i em va treure el dolor. A principis d’agost vaig anar de viatge a
Holanda, i els primers dies podia caminar amb normalitat, però el penúltim dia
d’estància, quan em vaig llevar, em vaig adonar de que no em podia aixecar del llit pel
dolor, ja que pel mínim moviment que feia tenia rampes molt fortes a la cama.

Aquell dia la meva mare i jo ens vam haver de quedar a l’apartament,
però a la meva mare li semblava estrany que, per un esquinç, em fes tant de mal la
cama. L’endemà ja tornàvem a casa i per sort no tenia tant de dolor, l’avió sortia
aquella nit. Al cap de dos dies d’haver arribat, vam anar a Altafulla a l’apartament de la
meva tieta i només vaig poder anar un dia a la platja ja que el dolor m’impedia aixecarme del sofà. Quan vam tornar a Terrassa, el primer que vam fer va ser anar a
urgències. Llavors em van dir que tenia trocanteritis, que és un muscle que està a la
zona del maluc, que quan s’inflama causa molt dolor, i em van receptar més calmants.
Van passar uns dies i em tocava passar els quinze últims dies del mes d’agost amb el
meu pare. El dolor m’impedia fer moltes coses, com aixecar-me d’una cadira, el meu
pare havia de arrossegar la cadira fins al costat del sofà i jo amb molt de dolor, em
passava utilitzant els braços.

Vam anar varies vegades a urgències i em receptaven més calmants;
portava gairebé un mes prenent-me com a mínim tres pastilles al dia, i això no és bo
per als òrgans del sistema digestiu, ja no tenia gens de gana en cap moment del dia, i
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el fet de no poder estar assegut en una cadira pel dolor i perquè després no em podia
aixecar, també hi influïa.

Feia anys que no havia plorat per dolor, però quan se’m van tornar a
repetir les rampes no vaig poder aguantar tot el dolor que portava acumulat aquests
dos mesos, ja que era constant i no havia desaparegut cap dia. Vaig tornar a casa de
la meva mare i el dolor seguia igual, i tot va canviar un dia que vaig tenir febre, a
principis de setembre.

Havíem d’anar a urgències però jo no podia ni caminar, i el cotxe estava
lluny i en la planta -3 d’un pàrquing, llavors la meva mare va optar per trucar a una
ambulància. Un cop a urgències el primer que em van fer va ser una radiografia i
després una analítica. Em van administrar calmants en vena, i vaig passar la nit allà; jo
estava nerviós perquè mai havia viscut una cosa així. L’endemà un metge em volia fer
anar cap a casa ja que deia que l’analítica havia sortit bé, però van fer canvi de torn
del personal i em va visitar un altre metge. Si no fos per ell segurament haurien trigat
més en trobar-m’ho; i aquest va fer repetir l’analítica ja que havia sortit alterada, i
pensaven que tenia una infecció a l’os.

A la tarda em van pujar a la planta de traumatologia, i al cap de dos dies
aproximadament, em van fer una ressonància. Quan van tenir els resultats al matí
següent les doctores van venir i em van dir que podia ser o una infecció, o un tumor.
Quan van marxar, el primer que vaig fer va ser arrencar a plorar ja que quan van dir la
paraula “tumor” em va caure el món a sobre, ja que jo abans de tenir la malaltia no
pensava que em passes a mi, i relacionava tumor amb càncer, i càncer amb mort.

Tot i que els meus familiars em deien que no seria un tumor, jo tenia
una sensació interior que em deia que sí que ho era. Els dies següents em van fer més
proves d’imatge i seguien sense tenir-ho clar, i em van enviar a l’Hospital de Sant Pau
on hi ha un equip especialitzat en la cura del càncer infantil. Un cop a pediatria de Sant
Pau, em van seguir donant la medicació, que eren calmants, em van repetir una
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ressonància i com seguien sense tenir-ho clar, em van fer una biòpsia, amb aquesta ja
sabrien el que era definitivament.

Passats pocs dies de la biòpsia, em van enviar cap a casa i em van dir
que si era la infecció, trigarien bastant a trucar ja que s’havien de fer cultius amb la
mostra extreta de la biòpsia; però al cap de tres dies van trucar, i ens hi van fer anar
per fer-me un TAC del tòrax, ja que aquest tipus de tumor és propens a fer metàstasis
als pulmons. Jo en aquell moment no entenia el per què m’havien fet el TAC al tòrax,
ja que encara no m’havien dit que era un tumor; llavors l’endemà m’ho van dir, i tres
dies més tard em van intervenir quirúrgicament per posar-me el portacath, que és un
dispositiu d’accés vascular que va connectat a una artèria que va directe al cor, per on
s’introdueix la quimioteràpia.

Quan ja portava el portacath, que va ser al mes de setembre, no van
trigar gaires dies en aplicar-me la quimioteràpia, ja que el tumor era d’una mida
bastant gran1.

El primer cicle de químio me’l vaig passar dormint, ja que em va deixar
aixafat, i la sensació de malestar a la panxa em va durar bastant, i no tenia gens de
gana. Si feia l’esforç per introduir algun aliment dins del meu cos, ho vomitava.

Un cop vaig acabar el cicle vaig anar cap a casa, tot i que no hi vaig
estar gaires dies ja que la químio et baixa les defenses, i just per això vaig agafar un
virus pel qual vaig haver d’estar a l’hospital més d’una setmana prenent antibiòtics per
matar-lo. Quan ja em vaig recuperar del virus, em van enviar cap a casa, pocs dies
perquè entre cicle i cicle han de passar vint dies.

Tocava començar el segon cicle, i de la mateixa manera que el primer,
em va deixar aixafat; només vaig notar milloria en què vaig aconseguir menjar una
1

A l’annex 1 es presenta la radiografia i ressonància del tumor.
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mica sense vomitar-ho, tot i que vaig vomitar bastant. Recordo bastant bé el dia que
vaig acabar el cicle, havia d’anar cap a casa, crec que aquell dia vaig vomitar més que
en tota la meva vida, i que inclús vaig vomitar dins de l’ambulància.

Pocs dies més tard vam haver de tornar a l’hospital perquè vaig agafar
febre un altre cop, aquest cop no era un virus sinó una bactèria, i aquesta part que ara
explicaré pot ser una mica més forta i si voleu us la podeu saltar. La bactèria era a
l’estómac i tenia diarrea cada deu minuts i amb una morena (que m’havia sortit a
l’anterior cicle) el dolor cada cop que anava de ventre era insuportable i a més a més
ho havia de fer en una cunya, ja que els traumatòlegs no volien que em mogués gaire
ja que se’m podia trencar la cama.

També vaig estar-hi una mica més d’una setmana, però a casa vaig
haver de seguir prenent antibiòtic durant uns dies, que per cert era fastigós. Un cop
van passar els dies ja tornava a tenir cicle de químio, el tercer de sis en total abans de
l’operació. Aquest cicle el vaig passar bastant millor, i més tard ens van dir els doctors
que era perquè m’havien rebaixat la dosis d’un medicament, ja que em passava més
temps a l’hospital que a casa i agafar tants virus i bactèries no és bo ja que poden
endarrerir cicles, i si els cicles no segueixen l’ordre marcat no tenen tant d’efecte.

La meva mobilitat anava empitjorant ja que no podia fer grans coses per
risc a que se’m trenqués l’os. Notava com la cama afectada, l’esquerra, se’m anava
atrofiant ja que havia d’anar sempre amb compte de no repenjar-la al terra. El quart
cicle de químio em va anar una mica millor; no gaire, però cada cicle notava que
millorava una mica. No vaig agafar cap més virus ja que com he dit abans em van
rebaixar un medicament, i llavors no em baixaven tantíssim les defenses.

Començava a estar una mica inquiet perquè s‘acostava l’operació, el
que portava tant de temps esperant. En no agafar cap virus, passava més temps a
casa i seguia els cicles amb normalitat i em recuperava bastant millor. Em tocava
començar el cinquè cicle, el qual em va anar una miqueta millor que l’anterior,
l’operació era molt a prop i encara no m’havien dit el què em farien a la cama, tot i que
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una coneguda de la meva tieta és una de les caps de departament a l’hospital, i em va
dir que el traumatòleg li havia comentat que seria una megapròtesis de maluc, i que ja
la tenien.

El sisè cicle em va anar també una mica millor que l’anterior, com he dit
abans cada cicle notava com progressava una mica, cada vegada em trobava una
mica millor. Com que era l’últim cicle abans de l’operació, em van haver de fer una
ressonància magnètica per acabar de preparar l’operació, i també em van fer un TAC
del tòrax i un electrocardiograma ja que estava a la meitat de tot el tractament i eren
de control, al principi i al final també ho fan. També vaig tenir reunió amb la doctora
rehabilitadora, que és qui parla amb els traumatòlegs i programa a la fisioterapeuta els
meus exercicis de rehabilitació i li comunica quins moviments puc fer i quins no. Més
tard vaig tenir la reunió amb els traumatòlegs i em van dir el que em farien, i sí, era la
megapròteis2, també em van dir que haurien de treure’m musculatura ja que s’havia
vist afectada pel tumor.

Llavors va ser l’hora de que em diguessin el que no podria fer, el que
canviaria la meva vida d’aquí en endavant: no podré tornar a córrer ni a jugar a futbol
ja que se’m pot luxar la pròtesis. Quan em van dir que no podria tornar a jugar a futbol
em va caure el món a sobre, ja que és una de les coses que més aprecio li tinc i que
més m’agrada fer, i vaig estar un dia bastant aixafat, però després pensant-ho bé vaig
veure que com a mínim podria tornar a caminar i em podria desprendre de la cadira de
rodes.

El dia de l’operació, el cinc de febrer de 2018, em van fer dutxar abans
de baixar al quiròfan. Estava bastant nerviós però a la vegada emocionat, ja que
aquest malson, de no poder fer les coses com abans, s’acabaria i podria a tornar a fer
vida amb normalitat; sabia que em quedaven quimioteràpies però seria diferent, ja que
a casa ja no m’hauria de quedar tot el dia al sofà.

2

A l’annex 2 es mostra la radiografia de la pròtesis.
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Un cop al quiròfan em van fer canviar de llitera ja que m’havien baixat
amb el llit de planta; em van entrar a quiròfan, el número 28 si no recordo malament.
Un cop allà em van punxar l’epidural per a que no em fessin mal les cames després de
la intervenció, a partir d’aquí no recordo res més perquè em van posar anestèsia. Em
vaig despertar, ho veia tot borrós i no sabia on era, i escoltava una veu masculina
dient-me que ja m’havien operat i que havia anat tot bé. Encara era al quiròfan, i d’allà
em van passar a reanimació on ja vaig anar despertant-me una mica més.

Em notava estrany i la cama molt adormida, no m’atrevia a fer cap gest
per no fer-me mal i recordo que no parava de preguntar-li a la infermera per a què
servia cada cosa que em posava ja que portava moltes medicacions.

L’endemà em van pujar a planta; i el primers dies em rentaven al llit les
infermeres i era quan pitjor ho passava ja que m’havien de moure la cama i em feia
molt mal. Cada matí, quan encara estava dormint, venien els traumatòlegs, ja que
passaven visites d’hora i després anaven a quiròfan, miraven la ferida i em
preguntaven com estava.

Al cap de tres dies aproximadament em van fer seure a la butaca, i em
costava horrors ja que notava com si la zona de la cama on m’havien operat pesés
una tona i gairebé no em podia aixecar per passar al seient. Cada dia millorava una
mica i estava més àgil, venia un fisioterapeuta a l’habitació i em va fer caminar, al
principi tenia molta por ja que feia força temps que no caminava, també tenia dolor
perquè feia poc que m’havien operat, i així un cop estava dret quan acabava de fer els
exercicis del fisioterapeuta m’asseia en una cadira especial per a la dutxa, i em
dutxaven.

Dues setmanes després de l’operació, em van enviar cap a casa, tenia
por però a la vegada moltes ganes, jo només em sabia moure per l’hospital on les
habitacions són amples, però casa meva és petita i em va resultar més complicat
moure’m, però tot i això em vaig adaptar bastant ràpid.
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Al cap d’un mes em tocava quimioteràpia, al març, i no en tenia gens de
ganes, perquè havia millorat bastant i em movia amb més agilitat i la quimioteràpia
només faria que endarrerir el procés de la recuperació; van esperar tant de temps per
a que cicatritzés la ferida ja que la quimioteràpia no deixa que es curin ferides per la
baixada de defenses.

Aquesta químio no em va aixafar tant, però tot i així no em trobava bé,
era més curta que les d’abans de la operació, han passat d’administrar-se en tres dies
a dos, i em vaig recuperar més ràpid; als vint dies em va tocar fer la químio de la qual
avui, vint-i-sis de març, ja estic gairebé recuperat, em queden sis cicles de químio
més i també radioteràpia, i un any com a mínim de rehabilitació.

Espero que aquestes vivències hagin pogut ajudar a entendre millor la
malaltia a qui les ha llegit.

20

Fotografia amb en Leo Messi i en Luís Suárez

Fotografia amb Youtubers.
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3.1.1.- Canvis

Durant aquest procés, la meva vida ha patit molts canvis, la gran
majoria negatius. Crec que un dels principals és l’escola. Abans formava part de la
rutina, hi anava cada dia. Potser no ho vaig notar tant perquè tot va començar a l’estiu
i estava de vacances; si hagués començat el curs sí que hauria sigut més gran la
diferència, ho hauria notat molt més.

El que més m’ha marcat ha sigut que no puc tenir el gos, el Dado, a
dins de casa, ja que poden transmetre moltes bactèries i perjudicar la meva salut. Al
principi de tot no el trobava a faltar gaire. El Dado no hagués tingut l’atenció que hauria
de tenir, no tenim un pati gran on estigui a gust; però ara que ja tot és diferent i jo ja
puc caminar i les químios són més fluixes, sí que el trobo molt més a faltar; també crec
que m’ajudaria en la meva rehabilitació, ja que podria jugar amb ell o treure’l a
passejar, en definitiva donar-li tota l’atenció que ha de tenir un gos. Durant aquest
temps ha estat a casa de la meva tieta.

No és d’immediat, però una cosa que afectarà el meu futur i també ho
notaré bastant, és el futbol, no hi podré tornar a jugar mai més. Va ser una notícia
bastant dura ja que per a mi el futbol és del millor que hi ha en aquest món,
m’apassiona tant veure’l com jugar-hi jo mateix. No crec que em sigui fàcil veure una
pilota rodant i no fer-li un xut com hagués fet anteriorment.

També he notat bastant no poder trobar-me tant amb els meus amics i
no fer les coses que fèiem abans com anar al cinema o jugar a futbol, ja que he passat
de veure als meus amics cada dia a unes quantes vegades al mes.

Aquest Nadal no he pogut celebrar les festes com les celebràvem
sempre, anant a casa de la meva tieta per Nadal i Sant Esteve i per Any Nou anar a un
restaurant tota la família. Aquest any m’he hagut de quedar a casa i he trobat bastant a
faltar participar, ja que a mi m’agrada molt l’ambient que hi ha al Nadal amb les
reunions familiars, els carrers decorats, etc.
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M’ha costat bastant el fet de no sortir gaire de casa ni anar a botigues i
restaurants pel fet de poder agafar virus i bactèries; jo abans gairebé cada dia anava
a comprar al Mercadona, ja que el tenim al costat de casa, i si faltava alguna cosa hi
baixava jo perquè la meva mare treballava, i fins i tot això ho trobo a faltar.

No he tingut sorpreses en relació a la gent que ha estat al meu costat i
la que no, més o menys ja sabia qui estaria ajudant-me, l’únic que potser ha canviat ha
sigut el tracte que tenien algunes persones abans amb mi, tant en positiu com en
negatiu. En positiu seria que la gent ha estat més pendent de mi, i si m’ha fet falta
alguna cosa m’he la han portat, i en negatiu ha sigut que de gent que potser esperava
més coses no les he rebut.

En tot aquest temps m’he hagut d’adaptar també a canvis rutinaris, en
la meva vida diària. Des del principi de tractament he hagut d’anar amb crosses i
acostumar-me a anar amb cadira de rodes, han sigut dos elements indispensables en
la meva vida diària. Actualment la cadira de rodes només la utilitzo per quan vaig a
l’hospital, i si he de caminar només vaig amb una crossa.

Un altre element indispensable al que m’he hagut d’acostumar és portar
una fèrula al maluc, al principi perquè se’m podia trencar l’os, que de fet me la van fer
portar perquè se’m va fracturar, i ara que ja estic operat l’he de seguir utilitzant perquè
apart de que la musculatura de la cama està bastant atrofiada, em falta també el soas,
i en faltar-me aquest múscul i que la musculatura no està gaire forta, en fer una rotació
o un gir se’m pot luxar. D’aquí poc la deixaré d’utilitzar perquè amb la rehabilitació he
reforçat bastant la musculatura de la cama, i la pròtesi està més adaptada al meus
cos.

He hagut d’acostumar-me a que em dutxés la meva mare, perquè
abans de l’operació no podia repenjar la cama al terra i no puc seure en segons quins
llocs sense la fèrula ni caminar sense ella, però ara que podré prescindir d’aquesta ja
podré tornar a dutxar-me jo sol.
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En aquest temps la meva vida ha patit grans canvis, canvis que jo al
principi veia impossible poder aconseguir una bona adaptació a aquesta vida, i
actualment veig estrany haver d’adaptar-me a com estava abans ja que m’he
acostumat a viure així.

Estic més temps a casa i puc jugar més amb la consola i els cap de
setmana hi jugo amb els amics. Puc menjar més de capritx, ja que quan faig la químio
no tinc massa gana i sempre et menges més de gust el que t’agrada, en el meu cas
les olives o la sopa. Valorar més estar a casa i coses que abans em costaven de fer,
ara li dono un valor diferent i és un valor positiu, com anar a fer un encàrrec sense
queixar-me.

Quan ets adolescent et fa mandra qualsevol cosa que et manen que
facis o que tens la obligació de fer, i en canvi ara m’ho miro d’una altra manera i per
exemple no em suposaria tant el fet de passejar el gos plovent. Valoro les coses que
he pogut fer fins ara, per exemple jugar un partit de futbol i que potser a partir d’ara
serà una petita part de tot el que feia abans.

Conèixer i tractar a gent que no hauria conegut, personal que m’ha
aportat coses bones com per exemple recolzar-me, pacients de pediatria que m’han
explicat com funciona tot, pacients molt petitets m’han demostrat que sempre es pot
riure encara que la situació no sigui bona, i per desgràcia ja no estan aquí. He pogut
conèixer al meu ídol, el Messi, que va venir de visita a l’hospital al gener de dos mil
divuit.

La meva mare, junt amb les meves tietes, tiets, cosins i àvia, han sigut
els que més m’han ajudat durant aquest procés, no puc dir el mateix sobre el meu
pare, ja que pràcticament ha demostrat que no l’importa gaire el meu estat de salut. Un
clar exemple d’això és quan em vaig fracturar la cama l’hospital, en lloc d’anar-hi
d’immediat, hi va anar l’endemà mentre que la meva tieta va passar la nit allà amb mi, i
la meva mare, i el meu tiet va venir de matinada tot i que al matí següent es llevava
d’hora per treballar. Un altre cas va ser quan em van operar per posar-me el portacath,
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no va venir en tot el dia, i podreu pensar que potser és que estava treballant, però no,
portava gairebé un més de baixa.

Com deia abans, una de les coses que més ha variat en el meu dia a
dia ha estat l’escola, no haver-me de llevar aviat cada dia; com altres rutines diàries,
abans havia de dinar a la mateixa hora per arribar a punt a l’escola, havia d’anar a
dormir no massa tard perquè havia de matinar per anar a l’escola, tenia l’horari de les
matèries planificat i ara m’ho planifico jo. Els professors m’han adaptat els continguts
escolars a la meva situació, m’han reduït temari, han ajustat algunes matèries. Al llarg
del curs he anat contactant amb els professors per cada assignatura, amb respostes
positives i negatives, d’alguns he tingut col·laboració i d’altres no, això vol dir que tinc
al dia gairebé la meitat de les matèries.

El fet de només portar al dia la meitat de les matèries em preocupa i per
això vaig fer, al mes d’abril, una carta al director, explicant com anaven les
assignatures i amb objectiu d’aconseguir la col·laboració de tots els professors: que
m’enviïn feina, que em facin arribar les correccions de feines que he entregat, que
valorin la feina feta i a final de curs tenir una nota; a mi personalment m’agradaria tenir
una bona nota.

La meva tutora ha estat la que més m’ha aportat, m’ha ajudat tant en
castellà, que és l’assignatura que ella ens dona, com en parlar amb altres professors,
quan li escrivia un correu, ja siguin dubtes o feina, el mateix dia tenia resposta i el
mateix passava entre la meva tutora i la mestra de l’hospital, que quan li escrivia tenia
de seguida la resposta, i de la mestra de l’hospital jo també rebia una resposta en el
mateix dia.

Si aprovo aquest curs, serà perquè he fet la feina que m’han donat,
l’ajut de l’Alba Fossas, la tutora, i la Maria Urmeneta, la professora de l’hospital. El
temari que m’han adaptat es condiciona a que no vull fer una carrera universitària, ja
ho tenia bastant clar des de primer de batxillerat. Encara no sé amb seguretat si l’any
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vinent hauré de repetir algunes assignatures o si em trec aquest curs podria fer un
grau d’animació d’activitats físiques i esportives.

A més dels estudis una altra part molt important de l’escola són les
relacions socials. La relació amb els companys: per la convivència, el suport amb els
dubtes que em resolen d’assignatures, les tonteries i les bromes que ens podem fer,
alguna classe que ens ho passàvem bé i algunes eren divertides.

Amb els amics la relació no ha canviat gaire, no ens veiem com abans,
però més o menys seguim fent el que acostumàvem a fer, la diferència és que ara
sempre vénen a casa i abans anàvem canviant. Si necessito apunts o altres coses de
l’escola, no tenen problema en deixar-m’ho, m’ho porten a casa o m’ho envien per
correu. Respecten quan em trobo malament i no em molesten, saben que quan tinc
químio no em connecto a la consola, i no responc als missatges; al cap d’uns dies em
pregunten com estic i si responc que millor ja parlem com sempre.

Falta parlar sobre els professors/es. Amb alguns el tracte és més
agradable, cordial i tenim més confiança, uns altres la relació és la normal entre
professors i alumnes i amb d’altres no és així, són més secs que els altres i et poden
fer pensar que et tenen mania.

Quan em van diagnosticar la malaltia, el primer que se’m va passar pel
cap al sentir la paraula tumor, seria que em moriria en poc temps. Vaig sentir tristesa
perquè morir-te amb disset anys trobo que és molt aviat i em queda una vida per
davant i vaig sentir pena per familiars que ho passarien malament, en especial la meva
mare.

A la vegada vaig proposar-me no rendir-me perquè com dic abans tinc
molta vida per davant i vull aprofitar-la i si em rendia faria patir als meus familiars. La
meva mentalitat ha canviat en segons quins aspectes, com per exemple aprofitar el
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temps i valorar les coses senzilles que pots fer i les que tens, com dormir cada al teu
llit o poder menjar de tot, no trobar-te malament sovint i poder fer el que tu vulguis i
quan vulguis.

A nivell personal, ara m’adono de que fer bromes utilitzant el nom de
malalties no és el més correcte i agradable mentre la gent que té la malaltia ho passa
malament o molt malament. Així doncs aquest tipus de bromes no crec que les torni a
fer, i si algú davant meu la fa, no li seguiré la gràcia. Per exemple m’ha passat que
jugant a un joc han fet bromes i he sentit: “Esta arma no es buena, es el cáncer”. En
aquests moments penso: “Com es nota que no ho heu passat”.

També m’adono de que amb segons quina persona seré més agradable
o menys, ja que gent m’ha demostrat actituds positives i altre gent negatives. Per
exemple persones que jo considerava amics, he vist que només volen estar en els
moments bons. Abans anàvem a jugar a futbol un grup, i alguns d’aquests en aquesta
època ni tan sols m’escriuen, ni pregunten per el meu estat de salut.
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Fotografia de la fèrula.

Fotografia amb la crossa.
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https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-detratamiento/quimioterapia/efectos-secundarios-de-la-quimioterapia.html
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https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atención-del-cáncer/cómo-se-trata-elcáncer/cirugía/qué-es-la-cirugía-oncológica

4 – 3 – 2018
https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-su-diagnostico/como-hablarsobre-cancer/escuche-con-el-corazon/rehabilitacion.html
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/radioterapia
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atención-del-cáncer/cómo-se-trata-elcáncer/radioterapia/efectos-secundarios-de-la-radioterapia

6 – 3 – 2018
https://espanol.stjude.org/cuidado-tratamiento/enfermedades-quetratamos/autotrasplante-de-celulas-madre-medula-osea.html
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5.-Annex

Annex (1)

Radiografia i ressonància del tumor. A la radiografia, que és la primera
imatge, es veu borrosa la zona ja què era dins l’os i les radiografies no defineixen amb
tanta precisió com la ressonància, que és la segona imatge.
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Annex (2)

En la radiografia següent es veu la megapròtesis. La megapròtesis és el
que va des de la pilota de la part superior fins dintre de l’os, els rectangles grans i
petits que es veuen són de la fèrula que portava a la cama.

32

6.- Conclusions

He tractat aquest tema, el sarcoma d’Ewing, perquè al ser la malaltia
que jo encara estic patint, puc explicar coses que qui no ha viscut no pot. També quan
m’ho van oferir, la Sra. Alba Fossas i el Sr. José Manuel Cardona, em va semblar bona
idea perquè el treball de recerca és una part important del batxillerat i d’aquesta
manera expressava les meves vivències. Si hagués triat un altre tema hauria tingut
problemes per visitar els llocs o fer entrevistes per les baixades de defenses que em
provoquen les quimios i seria complicat combinar-m’ho.

Aquest treball no l’he pogut fer d’una manera continuada, perquè amb
l’administració de la químio estava uns dies que no em trobava bé; les quimios
interrompien el ritme de treball i per això em trobava més perdut a l’hora de posar-m’hi.
Al canviar-me la medicació els ingressos han sigut més curts i els efectes secundaris
han estat més suaus i per això he pogut treballar amb més continuïtat.

Hi he dedicat bastantes hores, i he aprés coses sobre la malaltia i els
tractaments que no sabia, he pogut explicar el que he viscut, m’ha anat bé explicar-ho
perquè he pensat sobre el que he viscut i he canviat el punt de vista sobre algunes
coses, algunes en positiu i altres en negatiu.

La valoració general que faig d’haver fet aquest treball per mi és positiva.

I com va dir Schopenhauer : “ La salud no lo es todo; pero sin ella, todo
lo demás es nada”.
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7.- Agraïments

Un cop acabat el treball, vull expressar el meu agraïment a les persones
que m’han ajudat i les que m’han aportat informació.

Dono les gràcies a la Sra. Rosario Gaitán, secretaria i administrativa del
hospital de dia de pediatria, la seva col·laboració donant-me dates i dies exactes
d’ingrés per a aquest treball.

Dono les gràcies a la Ingrid Gasó, farmacèutica adjunta de l’àrea de
preparació, i a la Irene Conejo, resident de farmàcia, per poder-les entrevistar per
saber com s’elaboren les quimios.

Agrair també especialment a la Sra. Maria Urmeneta, professora de
l’hospital, i a la Sra. Alba Fossas, tutora de l’escola, per tota l’atenció que he rebut per
part seva i ajudar-me donant-me idees i corregint les meves faltes d’ortografia.

També donar les gràcies al Dr. Vicente Serna i la Dra. Montse Torrent,
oncòlegs de pediatria de l’Hospital de Sant Pau, per resoldre tots els meus dubtes
sobre la malaltia i qüestions més complexes que m’han sorgit durant el treball.

Per últim agrair a la meva mare el suport que m’ha donat no només en el
treball sinó en tot el procés de la malaltia.

Terrassa i Barcelona Juny de 2018
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