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REPS AGAINST CANCER 2022 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Els pacients amb càncer que requereixen cirurgía com a part del tractament per la seva malaltia són 
candidats a participar en programes de prehabilitació que ofereixen alguns hospitals per millorar el seu 
estat funcional basal abans d’entrar a quiròfan. D’alguna manera, la prehabilitació pretén preparar física i 
emocionalment als pacients per a fer front als tractaments als que serán sotmesos.  

Un programa de prehabilitació es pretén optimitzar l’estat nutricional, emocional i físic d’aquests pacients 
i així augmentar la seva reserva funcional previa a la cirurgia i reduir el risc de complicacions postquirúrgiques 
que afecten negativament al seu estat de salut. Malgrat haver força evidencia en aquests programes, la 
majoria de hospitals avui en dia, per motius logístics, no poden permetre’s oferir un pla d’exercicis 
individualitzat i supervisat per aquests pacients. Això ocasiona un grau de compliment baix, programes molt 
heterogenis segons els recursos de cada hospital i, per tant, menor eficacia del programa.  

Aquest projecte pretén poder posar en marxa un pla d’exercici efectiu, segur, individualitzable i estandaritzat 
per a persones que son diagnosticades de càncer i que requereixen cirurgia per tal d’obtenir resultats 
objectius abans i després de la cirurgia aconseguint una adherència i participació adequada al programa de 
prehabiliació. A més, no només es tracta d’impartir sessions d’entrenament, sinó poder coordinar la demanda 
que tenen els hospitals per impartir aquestes sessions d’entrenament i la oferta d’entrenament adaptat 
que ofereixen els centres d’entrenament funcional adaptat per a millorar l’experiencia dels pacients que 
requereixen passar per aquests programes. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
En aquest projecte els pacients diagnosticats amb un càncer tributaris a un tractament agressiu quirúrgic 
son derivats a la unitat d’anestèsia on entren a participar al programa de Prehabilitació. Allà son valorats 
per els especialitstes que, en base a les seves malalties i a test funcionals previs, es proposa a aquells 
pacients que se’n podrien beneficiar, la participació al programa per preparar-se i participar activament en 
el seu tractament.   

Els pacients que son inclosos al projecte son convidats a assistir 3 cops per setmana al gimnàs de Crossfit 
de Reebok CF BCN se’ls rep i realitza les sessions d’entrenament funcional registrant, cada dia, l'assistència 
i si hi ha hagut cap incidència. Durant les sessions d’una hora, aquests pacients, en grups reduïts, reben una 
classe d’entrenament que es podria dividir en diferents fases (escalfament, tècnica i part d’entrenament de 
major intensitat), on, cada dia varia el tipus d’entrenament i s’escullen exercicis amb transferència a les 
seves activitats de la vida diaria.   

Aquests pacients també reben suport nutricional del que s’encarrega el servei d'anestèsia i emocional a 
través d’una sessió de mindfulness a la setmana proporcionada per l’Hospital del Mar. 
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EQUIP 
Virginia Taoni López, Clara Centeno – metgesses i coordinadores del projecte 

Marta Corcoy, Marc Sadurní– metges del servei d’Anestesiología i Reanimació de l’Hospital del Mar 

Silvia Franquet – entrenadora de Crossfit BCN 

Marc Gil - CEO Limited Edition Athletes 

Assistents voluntaris de l’Associació LEA 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
DESCRIPCIÓ DE LA DINÀMICA DE UN/UNA PACIENT AL PROJECTE  
Quan un pacient es diagnosticat d’una malaltia oncològica i, l’especialista determina que es necessaria una 
intervenció que requereix cirurgía major, és derivat a la consulta d’anestèsia per a valorar l’estat preoperatori 
del pacient. Després d’una sèrie de proves que valoren l’estat físic, nutricional i emocional del pacient, es 
determina si es candidat a realitzar exercici funcional al centre de CrossFit. Des de l’hospital es comunica 
l’entrada d’un pacient nou al projecte a la resta de l’equip de RAC via Whatsapp.   

Un cop al gimnàs, l’entrenadora realitza inicialment una valoració basada en un qüestionari de salut 
consensuat amb els membres de l’Hospital del Mar per tenir en compte malalties cròniques o tractaments 
temporals que poden condicionar l’activitat física del pacient i en la capacitat funcional de cada pacient 
segons edat, constitució, experiencia esportiva… per tal de poder adaptar l’entrenament a les limitacions de 
cada pacient. Les sessions es realitzen durant 1h 3 cops per setmana. Cada pacient que entra al projecte 
queda automàticament citat a assistir a les sessions durant una mitja de 4 setmanes, depenent de la 
inminència de la cirurgía i la necessitat de condicionament físic i emocional previ.  

Durant les sessions l’entrenadora adapta el treball del gimnàs en funció de l’estat del pacient que pot variar 
al llarg de les setmanes degut a la propia malaltia o als tractaments rebuts.  

Si succeeix alguna situació al gimnàs que requereixi una consulta mèdica, tot el grup que gestiona RAC 
(coordinació, entradora, participants de LEA i anestesistes de l’Hospital del Mar) comparteixen grup de 
Whatsapp per valorar en temps real possibles incidències o situacions que requereixin una resolució àgil.  

Poc abans de la data de la cirurgia, el/a pacient torna a la consulta d’anestèsia per valorar l’estat funcional 
i emocional passades les 4 setmanes al programa i previament a la cirurgía.  

 

DADES 
30 setmanes de treball 

Les sessions són 3 cops a la setmana 

Els grups estan formats per un màxim de 5 persones 

Han passat 20 pacients (11 homes i 9 dones) i seguim incloent més pacients a dia d’avui. 

Les sessions estan dirigides per una entrenadora especialitzada en entrenament funcional. 
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RESULTATS DEL PROJECTE 
RESULTAT DEL OBJECTIU ESPECÍFIC 1 
Que els pacients obtinguin resultats a nivell funcional avaluats durant el seguiment a l’hospital i una 
millor recuperació després de la operació 

Un 84% dels pacients referien sentir una milloria en la seva forma física després del programa.  

Tenint en compte l’estat previ funcional dels pacients, la malaltia actual i el poc temps del que disposen per 
a millorar la seva condició física, en 4 setmanes d’entrenament hem aconseguit el 92% dels pacients hagin 
millorat físicament en algun dels ítems objectius que es mesuren a la consulta abans i després de la 
intervenció ja sigui físic (augment de la masa muscular, augment de la força, millora en test funcional…) o 
emocional (test validats).  

 

RESULTAT DEL OBJECTIU ESPECÍFIC 2 
Transferir la  informació a altres entitat que puguin beneficiar als altres pacients.   

Hem signat un conveni de col·laboració amb 
l'Hospital del Mar per tal d’establir el 
projecte dins el programa de Prehabilitació 
de pacients oncològics. Amb aquest treball 
d'aliances busquem que el projecte es 
consolidi i formi part del treball de millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
càncer en altres centres mèdics. 

 

 

 

 

 

Imatge: A l’esquerra foto de l’equip de R.A.C, l’equip 
d’anestesistes responsables del programa de 
prehabilitació de l’Hospital del Mar i la gerent de 
l’Hospital del Mar. A la dreta, signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Hospital. 
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-Al juny es va realitzar una comunicació, en format pòster al 8è ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery)  
World Congress a Madrid, amb molt bona acollida. 

     
Imatge: pòsters presentats amb els resultats del projecte pilot al congrés mundial de ERAS (Madrid) 
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Al setembre vam participar al Fòrum 
Internacional de Medicina Esportiva i 
Fisioterapia (Benicassim, Setembre 2022) 
fent enllaços amb altres professionals 
encarregats de projectes d’exercici i 
càncer. Es va presentar el projecte de RAC 
per donar conèixer a altres professionals 
l’àmbit específic d’exercici com a eina 
terapèutica per a pacients amb càncer que 
a més requereixen tractaments agressius.  

 

Imatge: Congrés a Benicassim sobre Medicina esportiva 
i Fisioterapia. 

 

 

S'han realitzat 4 post a xarxes socials (FB i IG principalment tiktok), amb un abast de 3113 i 248 
interaccions. 

S’ha elaborat un video específic amb 22 reproduccions actualment 
(https://www.youtube.com/watch?v=6U98MbZfV_c ) 

 

RESULTAT DEL OBJECTIU ESPECÍFIC 3 
La millora dels resultats dels pacients durant la cirurgia i la seva  valoració positiva en la millora de la 
seva salut física i mental, tot  reduint els seus nivells d’ansietat i depressió.   

Gràcies a la col·laboració entre l'Hospital del Mar i Limited Edition Athletes hem pogut fer un seguiment 
continuat del desenvolupament dels pacients pre, durant i post intervenció. 

La comunicació fluida i continuada ens ha permès anar adaptant tant els exercicis com l'atenció que les 
persones necessitaven en cada moment del procés. 

Els anestesistes que formen part del programa de Prehabilitació creuen que:  

“En aquests pacients que presenten neoplàsies i molts d’ells estan sotmesos a quimioteràpia, l’evolució 
normal del seu estat físic hauria de ser un empitjorament en els diferents aspectes que valorem. 

El fet que més del 90% dels pacients millorin en alguna de les àrees valorades fa que estiguem molt satisfets 
amb els resultats del projecte de col.laboració amb LEA. 

Aquesta impressió es compartida pels pacients que tot i el mal moment pel que estan passant mostren un 
grau de satisfacció molt elevat i refereixen en un alt porcentatge que han aconseguit millorar el seu estat 
físic amb el programa.” Marc Sadurní, metge adjunt de l’Hospital del Mar especialista en Anestèsia i 
Reanimació 

INDICADORS D’ACOMPLIMENT 
 

Assistència de participants:   

https://www.youtube.com/watch?v=6U98MbZfV_c
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Hem arribat a incloure a l’estudi a 21 pacients d’abril a octubre (11 homes i 10 dones) i seguim reclutant 
pacients setmanalment. 

La mitja d’assistència ha estat de 9 sessions per pacient. La gran variabilitat de les circumstàncies de cada 
pacient fa difícil que l’assistència a les sessions d’exercici sigui complicada. Ja bé sigui per motius logístics 
(programació de la cirugía en menys de 4 setmanes, visites al metge, motius personals, distància…) fins a 
motius mèdics (malestar degut a la quimioterapia, ingrés mèdic per empitjorament de la malaltia o per 
COVID, etc) no tots els pacients han aconseguir realitzar el 12 sessions previstes.  

Tot i així el programa s’ha pogut adaptar a la necessitat d’ampliar o reduir el nombre de sessions per als 
pacients. 

Transferència del projecte:   

Estem en converses amb l'Hospital Moisès Broggi i Hospital Parc Taulí amb la intenció de poder tancar una 
col·laboració semblant a la que ja tenim amb l'Hospital del Mar. 

Hem contactat amb altres box interessats en col·laborar en el projecte com Crossfit SJD, KOA Crossfit 
(Sant Quirze). 

 

PROPERS PASSOS 
INCORPORACIÓ D’APRENENTATGES A LA FASE 3 

Gràcies a aquesta fase del projecte hem millorat aspectes com: 
- La comunicació en temps real amb els especialistes d'anestèsia de l’Hospital amb una comunicació 

setmanal per conèixer d’avantmà els pacients que es deriven i poder-los transmetre inquietuds o 
incidències 

- Seguiment més estret dels pacients (inclús un cop acabat el projecte se’ls trucava per saber com 
estaven a aquells qui ho havien consentit prèviament) 

- Professionalitzat el seguiment dels pacients creant un calendari amb les assistències, registrant 
l’estat de salut de cada pacient  

 

LLANÇAMENT DE LA FASE 3 
- GENER: Renovació d’acord amb el gimnàs de Crossfit 
- GENER: Revisió de relació amb l’ Hospital 
- FEBRER: Acord per aconseguir financiació per el projecte 
- FEBRER: Contacte i entrevistes per a entrenadors i persones assistents 
- MARÇ: Difusió amb el material de la fase 2 per anunciar la fase 3 

 


