
En Quim té càncer i, com 
moltes persones que pateixen 
aquesta malaltia, es pregun-
ta: “Per què em passa això 
a mi?” I, en un tancar i obrir 
d’ulls, tot canvia. Durant un 
temps, en Quim ha de deixar 
l’escola, els partits de futbol, 
les festes d’aniversari… per 
estar-se a l’hospital on haurà de 
fer tractament, potser quimio-
teràpia, potser l’operaran… És 
com si anessis per l’autopista, on 
els cotxes van ràpids un darrere 
l’altre i, de sobte, has de sortir i 
agafar una carretera de terra, un 
camí amb pujades i baixades, ple 
de basses i pedretes. Una carrete-
ra difícil de transitar, esgotadora i 
solitària. Però continues fent camí, 
perquè saps que és l’única manera 
de seguir endavant.

Al llarg de la nostra vida poden passar-nos 
moltes coses. Algunes ens agradaran i altres 
no tant, coses que nosaltres no hem escollit. 
Però el que sí que podem escollir és l’actitud 
que volem prendre davant les coses que ens 
passen.

El càncer 
apareix  
quan algunes 
cèl·lules 
decideixen 
anar a la 
seva

Les cèl·lules 
cancerígenes 
creixen molt 
ràpidament i 
no fan cas de 
les ordres del  
nostre cos

S'agrupen 
fins a 
convertir-se 
en un tumor

Cada any 
surten nous 
medicaments 
i hi ha més 
persones 
que superen 
aquesta 
malaltia

T’has preguntat alguna vegada per què jo?  
Per què jo he de parar la taula? Per què jo he de recollir les joguines 

del meu germà petit? Per què sempre em donen les culpes a mi? 
Aquesta és la pregunta que també es fa en Quim, el protagonista de 

la nostra història.

Hi ha molts tipus de càncer 
i tots tenen a veure amb les 
cèl·lules. Les cèl·lules són 
molt petites i en tenim milers 
de milions, des dels cabells 
fins al dit petit del peu. 

Les cèl·lules normals crei-
xen, es divideixen i, amb el 
temps, es moren. El càn-
cer apareix quan algunes 
cèl·lules decideixen anar a 
la seva, creixen molt ràpi-
dament, de manera desor-
denada, i no fan cas de les 
ordres que els vénen de les 
cèl·lules sanes del nostre 
cos. Aquestes cèl·lules 
cancerígenes s’agrupen fins 
a convertir-se en un tumor 
que destrueix les cèl·lules 
normals del seu voltant. 
Alguna de les cèl·lules can-
cerígenes pot anar a altres 
parts del nostre cos i créixer 
allà: és quan els metges 
parlen de metàstasi.

Avui dia tenim molts trac-
taments per combatre el 
càncer: la quimioteràpia, la 
radioteràpia, els tractaments 
biològics..., i cada any els 
investigadors descobreixen 
medicaments nous que 
fan possible que hi hagi 
més persones que es cu-
rin. Sabies que alguns dels 
científics més importants 
del món que hi treballen 
són catalans? El doctor Joan 
Massagué, el doctor Josep 
Baselga, el doctor Jaume 
Mora...

El reportatge

Tu pots, Quim !
Ningú té la 
culpa de tenir 
càncer!

Què és el càncer?

"Sabies que el riure i el sentit de l'humor 
ens fan més forts? El bon humor 
augmenta les nostres defenses i, per 
tant, ens fa més forts i ens ajuda a 
trobar idees i maneres creatives per 
superar les situacions difícils"

"Carrega't 
d'energia: 
menja molta 
fruita i 
verdura!"

"Les persones 
que fan 
meditació 
regulen millor 
les seves 
emocions. És 
una eina molt 
poderosa!!!"

"Protegeix-
te dels raigs 
invisibles del 
sol: posa't 
crema solar!"

"Fes esport!  
Fes salut!"

“"Hi ha tumors 
que no són 
cancerígens"

Text: Sylvia Miàs
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