
 

 

L’ASSOCIACIÓ MARINADA VNG som una entitat de suport a dones afectades de càncer 
de mama, i fa aproximadament uns 5 anys vàrem iniciar la nostra activitat a Vilanova i la 
Geltrú.  

Som dones que en el moment d’afrontar el nostre diagnòstic i el tractament corresponent 
ens vàrem adonar que per nosaltres era important poder compartir els nostres neguits i 
les nostres experiències amb altres persones que haguessin passat per experiències 
similars. La impossibilitat de trobar aquest suport a la nostra ciutat és la que ens ha 
empès a crear l’associació. 

La finalitat de MARINADA és donar suport a dones afectades i treballar per millorar la 
qualitat de vida de les dones que pateixen o han patit un càncer de mama. A l’associació hi 
trobareu material informatiu (llibres i fulletons) i orientació per localitzar webs amb 
informació relacionada amb el càncer de mama i tot el procés de tractament i superació de 
la malaltia. Durant l’any programem xerrades puntuals obertes al públic i també activitats  
i serveis adreçats a les sòcies. Entre les activitats adreçades a sòcies tenim un grup 
d’estiraments (mètode Mézières) , que té especial cura del braç afectat per l’extirpació 
dels ganglis, i disposem del suport d’una psicòloga per les dones amb demanda 
d’assessorament professional puntual. 

Cada una de nosaltres és diferent, com també ho és la malaltia en sí i també ho és la 
manera com afrontem tot el procés. A més a més de l’impacte físic propi d’una intervenció 
quirúrgica i dels tractaments amb quimioteràpia i radioteràpia posteriors, patir un càncer 
suposa un estrès psicològic que no podem obviar. El diagnòstic  ens sotraga i ens commou 
profundament, no podem evitar pensar que pot ser mortal i això fa que ens col·lapsem 
psicològicament. La idea que potser ens haurem d’enfrontar amb la nostra pròpia mort ens 
agafa per sorpresa ... ens rebel·lem intentant trobar raons que ho desmenteixin, ens diem 
que encara no pot ser, que no ens toca ... i apareixen les pors, la tristesa, la incertesa, la 
desesperació, els dubtes, la ira ... 

El suport de la família, dels amics i de l’equip mèdic de referència és imprescindible, però  
moltes dones sentim la necessitat de contactar amb persones de fora d’aquest cercle més 
proper per cercar un altre tipus de suport, informacions que no són pròpiament mèdiques, 
i també poder expressar i compartir lliurement les nostres pors. És molt important poder 
compartir aquestes emocions i  experiències en el moment que se’n tingui necessitat, 
perquè facilita l’acceptació de la realitat i la superació del procés. Tenir el recolzament de 
persones que ho han superat i que ara tenen una bona qualitat de vida i capacitat per 
comprendre aquesta experiència és, sens dubte, un factor que ajuda en determinats 
moments del procés. 

 

 

ASSOCIACIÓ MARINADA VNG 

Centre Cívic Mar, pg. Marítim 73 

Tel. 93 815 43 07 

Cada dimecres de 18 a 20 h 


