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Veure futbol millora els símptomes físics i emocionals dels malalts 

oncològics en fase avançada 

 
LA INTENSITAT DEL DOLOR DE PACIENTS AMB CÀNCER EN FASE 

AVANÇADA DISMINUEIX MÉS DEL 8 % EN VEURE JUGAR EL SEU EQUIP  

 
• Una investigació científica emmarcada en el Programa per a 

l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de l’Obra 
Social ”la Caixa”, que analitza la influència de les experiències dels 
pacients en la seva qualitat de vida, evidencia que la intensitat del 
seu malestar mitjà es redueix un 5 % en veure un partit de futbol del 
seu equip. 

 
• L’estudi, presentat aquests dies al World Research Congress de 

Cures Pal·liatives a Noruega, evidencia que el nerviosisme en els 
pacients per l’emoció durant el partit s’incrementa fins al 12,7 %. Es 
tracta d’un nombre elevat de pacients, si considerem que el 66 % de 
la població espanyola sent simpatia, en més o menys grau, per 
algun equip de futbol, segons fonts del CIS. 

 
• Han elaborat l’informe investigadors i professionals sanitaris de 

dos dels equips d’atenció psicosocial que desenvolupen el 
programa de l’Obra Social ”la Caixa” de l’Hospital Centro de 
Cuidados Laguna i la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena, amb el suport metodològic de la Universitat de Girona. 

 
Madrid, 12 de juny de 2012. Un equip espanyol d’investigadors de tres entitats 

diferents va presentar, al World Research 
Congress de Cures Pal·liatives celebrat a 
Noruega, un estudi pioner que demostra 
científicament que veure un partit de futbol 
del propi equip millora l’estat físic i 
emocional dels pacients amb càncer en 
fase avançada. 

 

L’informe s’emmarca en el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 
Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa”, i l’han elaborat 2 dels 29 
equips que desenvolupen aquest programa a tot Espanya, un de Madrid 
(Hospital Centro de Cuidados Laguna) i un altre de Mataró (Fundació Hospital 
Sant Jaume i Santa Magdalena), amb pacients dels dos equips. A més a més, 



va comptar amb la supervisió i la revisió d’un dels metges més rellevants avui 
en cures pal·liatives, el Dr. Eduardo Bruera, que exerceix al MD Anderson 
Cancer Center de Houston. 
 
Segons el director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació ”la Caixa”, Marc 
Simón, «la qualitat en l’atenció, la dignitat, el respecte i la comunicació són 
valors fonamentals del nostre programa que els professionals dels equips 
d’atenció psicosocial apliquen en les seves tasques diàries. La qualitat de 
l’entreteniment i la influència de les experiències que els pacients viuen als 
seus darrers dies afegeixen valor a l’acció terapèutica dels professionals, així 
com al confort dels mateixos pacients i dels seus familiars».  
 

La investigació, que ha demostrat una millora integral del dolor i d’altres 
símptomes emocionals, evidencia que la intensitat del dolor mitjà baixa un 
8,7 % en els pacients mentre veuen un partit de futbol, i la intensitat del 
malestar, un 5 %. Igualment el grau d’exaltació (nerviosisme per l’emoció) 
s’incrementa més d’un 12,7 %.  
 
«Quan estic així de content no tinc gens de dolor» 
 

«En el moment de veure el futbol et passen tots els mals», «Abans de veure el 
partit, tinc il·lusió, ganes de fer coses, un estat d’ànim positiu, i trobo que això 
m’ajuda». Aquestes són algunes de les frases textuals pronunciades pels 
pacients que han participat en aquest estudi, elaborat conjuntament per experts 
investigadors de l’Hospital Centro de Cuidados Laguna, l’Hospital Sant 
Jaume i Santa Magdalena, i la Universitat de Girona.  
 
«Hem observat que la major part dels malalts que pateixen malalties 
avançades oncològiques, quan utilitzen diverses maneres de distracció —
relacions, activitats d’oci, televisió, etc.—, […] són iniciatives que els serveixen 
per distreure’s, per evadir-se de la situació», explica Esther Martín, psicòloga 
de l’Hospital Centro de Cuidados Laguna. 

 
Segons aquest estudi, veure jugar el propi equip 
de futbol és una de les fonts de distracció 
favorites i una de les principals vies de 
gratificació per als pacients. «L’interès per veure 
partits de futbol es manté en la major part dels 
casos, de vegades fins i tot encara moments 
abans de la pèrdua de consciència. Aquest 

interès pot arribar a modificar la percepció dels símptomes que generen 
patiment», assegurava Jordi Royo, psicòleg de l’Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena. 



Veure futbol pot ajudar a pal·liar estats d’ànim depressius 
 

La prevalença de simptomatologia depressiva en pacients amb càncer pot 
arribar a ser del 57 %. «Un dels símptomes característics de la depressió és la 
pèrdua de l’interès o la capacitat per experimentar plaer, influïda, entre altres 
motius, per la incapacitat de trobar fonts de gratificació, molt freqüent en 
pacients amb malalties avançades», explicava Mònica Cunill, doctora en 
psicologia de la Universitat de Girona, que s’ha encarregat de la 
metodologia i l’anàlisi de l’estudi. «Per això, activitats com un partit de futbol, 
que els proporcionen un al·licient i els incentiven, poden contribuir a millorar el 
seu estat d’ànim, i a prevenir i/o pal·liar la simptomatologia depressiva», 
destaca la Dra. Cunill. 
 
Un dels aspectes més valorats pels malalts amb càncer i altres malalties en 
fase avançada és compartir temps i aficions amb la família i els amics propers. 
«El futbol es converteix en una font de gratificació no sols individual, sinó social 
i emocional, perquè permet compartir temps i afició amb altres persones.»  
 
Amb aquest estudi es demostra també que proporcionar activitats d’oci i 
distracció que siguin gratificants per als pacients que tenen càncer i 
altres malalties en fase avançada reverteix directament en una millora de 
la qualitat de vida. 
 

Més de 75.000 pacients i familiars atesos 
 

Precisament, l’objectiu del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 
Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” és complementar les cures 
pal·liatives amb una atenció integral que tingui en compte els aspectes 
psicosocials, tant el suport emocional, social i espiritual al pacient, com 
l’atenció al dol i el suport a les famílies i als professionals de cures 
pal·liatives que duen a terme la seva feina sobretot en l’àmbit sanitari.  
 
A través de 29 equips de professionals que actuen en hospitals de referència 
de tot el país, el programa ja ha atès 46.873 pacients i 29.785 familiars a tot 
Espanya, i ha disposat fins avui d’un pressupost de 34,33 milions d’euros. 



 
Més informació: 

 
Departament de Comunicació de l’Hospital Centro de Cuidados Laguna 
Ana María Pérez Galán: 915 099 137 / 600 444 933 
amperez@lagunacuida.org  
 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 
jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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