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Vetllada artística musical amb pinzellades d’humor 

Reconeixement a l’infermera supervisora 
de l’Hospital de Dia Mèdic -Palamós-

espai tractaments oncològics

Teresa Aliu Bou

FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer

DELEGACIÓ DE PALAFRUGELL

Col·labora 

Com a grup de cor d’acompanyament: Carme Geronés, Emeteri Es-
cudero, Ferran Alcàzar, Joan Torrellas, Maria Cané, Teresa
Capdevila, Toni Martín i Yolanda Xicoira interpretaran: Qualsevol

nit pot sortir el sol; Popurri cançons infantils; Cuplets Pastorets; Lle-

vantina; Recuerdo de Ipacaraí; L’Empordà i Aigua Xelida / Joan To-
rrellas (La bien pagá i Háblame del mar marinero) / Carles Francesch
(La garrafa) / Toni Martín (El dia que me quieras i La morena de mi

copla)  / Yolanda Xicoira (La mañana i Sapore di sale) / Pere Molina
(Veu i guitarra: El drapaire) / Lucky Dancers (Ballem en català) /

Meraki (Popurri “Los miserables” -I drear a dream-Do yor hear the

peope sing-One day more) Ester Bou i Eric Ostwald (Ball llunàtic)

Conductors de la vetllada: 

Lluís Prats (Joan Amades); Carles Francesch (CarlUs); 

Pilar Esponellà (Pilar); Paquita Osca (Paquita)

i Ferran Alcázar (Cisteller)

Direcció musical: Joan Xicoira

Aquest any sí!
que esperem no superar les dues hores

Escenografia: Ricardo Sayago

Llibret original de: Josep Bofill Blanc

Llum i so: Agustí Fernández

Tramoia i auxiliars d’escena: Joan Bonet, PacU Tejada, 

Carme Pagés, Toni Espejo i Olga Bosch

Filmacions: Josep Nicolau-NProduccions

Lluís Casademont, Eduard Bofill i PacU Solves

Actuaran:

que esperem no superar les dues hores

Tiquet donatiu

anticipat, al

TMP: 10 euros



Organitzat per la Fundació Oncolliga Girona, Delegació de Palafrugell,
amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafru-
gell, per quart any consecutiu portarem a terme una vetllada artística
musical gràcies als músics, cantants, ballarins, tècnics i voluntaris que
ens ajuden a fer-ho possible. Són els que figuren a la contraportada
d’aquest programa informatiu. Tots plegats esperem que torneu a pas-
sar una vetllada ben agradable i divertida amb l’intent que  “Aquest
any si!”  esperem no sobrepassar les dues hores d’actuació.

L’Oncolliga, qui som i què fem
Plenament consolidats, disposem de 88 delegacions esbargides en set
de les vuit comarques gironines. Hi ha un munt d’activitats setmanals
solidàries amb una única finalitat, recaptar fons per ajudar el malalt
de càncer i, també, destinar diners a la investigació del càncer en un
estudi de l’ICO Girona. Val dir, així mateix, que a part de destinar diners
a la investigació i de tenir professionals qualificats com ara psicòlegs
o fisioterapeutes, o serveis com el banc de perruques, també es por-
ten a terme programes de prevenció com ara “No et fumis la salut”
un programa de prevenció del consum de tabac destinat als joves de
1er d'ESO de les comarques gironines.
La Fundació Oncolliga Girona treballa de manera constant per oferir el
màxim nombre de serveis als malalts i familiars per tal que afrontin millor
el tractament de la malaltia i per tant, puguin gaudir qualitat de vida en
tot el procés  i perquè disposin del suport necessari. Tot plegat, com
dèiem, a través de programes socials, assistencials o de prevenció, amb
atenció propera: des de préstec de material tècnic, amb voluntariat hos-
pitalari, passant per l’atenció psicològica i pel drenatge limfàtic. Per a
més informació, us podeu adreçar a https://www.oncolligagirona.cat/

Amb el poble i pel poble
Des de la Delegació de la Fundació Oncolliga Girona es va proposar a
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell portar a terme, plegats,
el projecte OncoAmades amb la col·laboració de l’Associació Cultural i
Sardanista de Palafrugell, Esbart Mestre Sirés, Grallers de Palafrugell,
L’escola de Música de Palafrugell/L’Energia i Pàtitis, al ritme de la per-

cussió. Arrodonint les jornades la ja tradicional vetllada artística musical
que portem a terme al Teatre Municipal de Palafrugell atès que en aquesta
ocasió el fil conductor serà a partir de Joan Amades. Una vetllada que
es pot celebrar gràcies a  la implicació
de diferents artistes, tècnics i voluntaris
que ho fan possible. A tots ells, vagi per
endavant el nostre agraïment i també al
públic fidel que ens encoratja des del
pati de butaques.
L’OncoAmades són unes jornades (dies
10, 11 i 12 de novembre. Veure pro-
grama general) inspirades en la figura de Joan Amades, a benefici de l’a-
juda al malalt de càncer i millorar les seves condicions de vida. 

L’OncoAmades

Nascut al Raval barceloní, Joan Amades i Gelats (Barcelona, 23 de  juliol
de 1890 / 17 de gener de 1959)  va destinar 35 anys de la seva vida a la
coordinació del Costumari català, incloent-hi el recull d’informació, la
redacció, la integració dels diferents documents i l’estructuració en cinc
volums. Joan Amades, una persona la dedicació del qual junt amb la fe
que tenia en la cultura tradicional i popular de Catalunya el van impulsar
a emprendre una obra gegantina. La seva tasca bàsica va ser la recopilació
d’alguns aspectes de la cultura popular en estat de transformació o a punt
d’extinció.  Així mateix, i a part del seu propi valor, el volum d’informació
recopilada i de temes és tan elevat que la producció esdevé un gran banc
de dades sobre la cultura popular i tradicional catalana. 



Teresa Aliu, 30 anys al servei de la salut

Tal i com vam començar a fer en l’edició passada amb motiu de la

celebració de la vetllada artística musical de tardor, des de la De-

legació de Palafrugell de la Fundació Oncolliga Girona volem con-

tinuar fent reconeixement a persones que a més de la seva tasca

professional ens són properes per la seva vesant humana, solidària

i de voluntariat. 

La Teresa Aliu i Bou que reuneix aqueses qualitats i és persona molt

estimada pels pacients i familiars dels malalts, podrà rebre el nos-

tre agraiment públic al Teatre Municipal de Palafrugell.

Reconeixement merescut

Teresa Aliu i Bou va néixer a Llagostera el 22 de desembre del 1964. De
posat seriós, és persona oberta i amb prou sentit de l’humor, sabent
mantenir les distàncies i la discreció.
Sempre havia dit que volia ser mestre però en l’últim any de COU va de-
cidir que en no tenir prou paciència es dedicaria a ser i fer d’infermera.
I així, el 1982 va iniciar la carrera d’infermeria i el 1985 es diplo-
mava i començava a exercir a l’Hospital de Palamós en el que
era el geriàtric. De llavors  ençà ha passat per diferents depar-
taments: des de fer radiografies fins a ser la supervisora de
l’Hospital de Dia Mèdic i l’espai del centre dedicat primor-
dialment als tractaments oncològics, passant per urgèn-
cies o els cinc anys que va estar a medicina interna o
també haver fet suplències com  a supervisora de di-
ferents àrees. El cas és que actualment comparteix la
unitat d’informació assistencial (s’encarrega de facilitar
dades als diferents professionals de l’Hospital) amb
l’espai de tractaments que entre el 70 i 80% són de ca-
ràcter oncològic i la resta, està obert a tractaments
reumàtics, digestius o cardiològics, per exemple.

...la Teresa recorda que en els seus
inicis la paraula càncer encara era
tabú... “Fa trenta anys no es deia la
paraula càncer. La gent ho anome-
nava com un mal dolent. L’evolució
de la pròpia malaltia i l’avançament
que s’ha fet en la medicina ha faci-
litat que la gent estigui més prepa-
rada per saber de quin tipus d’in-
fermetat es tracta. D’altra banda,
avui en dia, en molts de casos, es
pot contemplar com una malaltia
crònica. Amb tot, cal reconèixer
que encara hi ha pronòstics quina
evolució pot ser dolenta i és clar,
la preocupació hi és.”
Les paraules de la Teresa Aliu  li fan
recordar a Amades que ara fa un
any el metge cirurgià doctor Joan
Figueras  va dir quelcom sem-

blant sobre el fet que d’aquí a
ben poc el càncer es pugui
aturar:  “malgrat que no els

podrem curar tots, sí que en
retardarem el creixement,
modificarem genèticament
les cèl·lules o fabricarem an-

ticossos contra els receptors de
les cèl·lules canceroses. Els pacients

podran continuar vivint amb una
bona qualitat de vida” la Teresa diu
que hi està d’acord i afegeix: “És el
nostre desig, però hi hem de dedi-
car esforços i recursos per poder, si
més no, aconseguir que tinguem
una malaltia crònica com va ser en
el seu moment el sida.”
Sobre el fet que cada vegada es més
freqüent buscar informació a través
d’internet i si des del seu punt de
vista professional ho aprova o creu
que sempre és millor  preguntar al
metge... “És complicat, ja que avui
en dia si bé la informació està a l’a-
bast de tothom i a vegades ens faci-
lita una mica la feina perquè el
pacient ja sap del què estem par-
lant, d’altra banda, també és peri-
llós perquè són informacions molt
generalitzades, sense personalitzar
ni tenir en compte la situació i ca-
racterístiques d’aquell pacient. Per
tant, de manera general està bé
tenir aquella visió del que hi ha,
però sense cap mena de dubte que
sempre has d’estar assessorat pel
teu metge, per l’equip oncològic que
et porta, perquè és el que realment

Vet-ho aquí una pinzellada  de l’entrevista que li va fer Joan Amades i que
oferirem íntegra en el decurs de la vetllada artística musical: 



Així mateix es retroba amb El Ciste-

ller,  amb el qual sempre que pot hi

va a ferrer...

Les peripècies de la parella, junta-

ment amb la personalitat contras-

tada de Joan Amades, es converti-

ran en el fil conductor de la vetllada

artística musical “Aquest any sí!” 

En resum, amb l’arribada d’Amades, en

CarlUs i la Pilar començaran a fer un

tast de moltes coses que desconeixien:

des de balls i cançons interpretades per

diferents artistes, fins a anècdotes que

El Cisteller s’encarregarà d’aclarir. O bé

recuperant situacions viscudes en la dè-

cada de 1960 que és quan es va inau-

gurar Madame Zozó i que El Cisteller, en

CarlUs i la Pilar, convertiran en particu-

lars “batalletes”. 

Vetllada artística musical amb un re-

pertori de cançons que justifiquen el

perquè formen part d’Aquest any sí!

Aquest any sí!
que esperem no superar les dues hores

Joan Amades, en un anar i venir en  el temps, 

fa parada a Mont-ras. Concretament al pati 

de Madame Zozó. A part de trobar-’hi un munt 

d’artistes de tota mena, Amades coneix la 

parella formada per en CarlUs i la Pilar, 

els veïns de Can Seixanta que, una 

vegada jubilats, es dediquen a viatjar

i aprofitar totes les ofertes de l’Inserso.

L’actor Lluís Prats 
és Joan Amades

coneix l’abast de la teva malaltia.”
De vegades, algun pacient, o fa-
miliar, creu que en derivar-lo a
Girona, al Trueta, la seva ma-
laltia és més greu en no ser
atès a l’Hospital de Pala-
mós. La Teresa ens ho
aclareix... “El pla oncològic de Ca-
talunya preveu que tots els pa-
cients siguin atesos amb les
mateixes garanties. Però el que és
evident és que no tots els hospi-
tals tenim els mateixos mitjans i
recursos per poder atendre de
manera adequada cada cas parti-
cular. En el pla director està defi-
nit quines patologies, quins tipus
de pacients, quins tipus de tracta-
ments, han de ser assumits per un
hospital o per un altra. Bàsica-
ment pel tipus de tractament en
sí que requereix i per les compli-
cacions que poden haver-hi.”
El 80% de la feina de la Teresa Aliu
està relacionat amb els tractaments
oncològics. L’Amades sap que la Te-
resa  és una persona de sensibilitat
manifesta i per això també en vol
saber quelcom íntim d’aquesta in-
fermera: Costa no emportar-se allò

que se’n diu la feina a casa, després

d’un dia a dia que deu ser prou difí-

cil emocionalment en trobar-se,

potser en ocasions, persones cone-

gudes que passen per la sala de qui-

mioteràpia?

“Sí, realment no és una feina fàcil.
Però sempre diem que nosaltres
com a professionals hem de tenir
l’habilitat d’empatitzar amb el pa-
cient quan està aquí (referint-se a
la sala de tractaments), però també
hem de tenir en compte que som
persones i que sense dubte si cada
dia ens emportem  tots els malalts
a casa, emocionalment no som
prou forts. Llavors, hem d’apren-
dre, ens hem de formar, per poder
desenvolupar aquestes habilitats i
saber separar el que és la feina pro-
fessional i saber anar cap a casa
tranquil·lament.”
De tota manera admet: “sempre hi
ha aquell cas que per molt que tu
vulguis, per molt que tu t’esforcis,
sense cap mena de dubte te l’em-
portes a casa.”

Amb les infermeres   

Sílvia Liaño i 

Pilar Hernández.
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