a fons

Una visió més artística
i positiva del càncer
de mama arriba als joves

Foto: El Peródico de Catalunya

No vol fotografies d’ella sola, “és que no és un projecte meu, és de totes”, afegeix; però el cert és
que ella en va ser la impulsora i ara n’és el pal de paller, la baula necessària perquè tot funcioni
com un engranatge perfecte i la persona que, sobrera d’energia –positiva-, imagina i fa realitat
noves vies perquè el càncer de mama no sigui percebut com un desastre condemnat al fracàs,
sinó com quelcom que es pot viure en positiu i a partir del qual poden sorgir projectes -com el de
l’exposició La mirada ardent- lluny de la bata blanca... un projecte que li dóna una visió estètica i
refinada, una visió positiva i sensual, una visió enèrgica que va més enllà de les sales d’espera dels
hospitals i vol arribar –i ha arribat- a espais de cultura, centres cívics i escoles... i ho vol seguir fent.
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Dr. Jaime Monner / (gAmis)

“La mirada ardent suposa una forma
de viure el càncer de mama”
CLN

Compartir sentiments, mirades, il·lusions:
t’ajuden, ajudes, ens ajudem”
Joana

Montserrat Gironès és fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Clínic de Barcelona, membre de
la Comissió l’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives del
CFC i coordinadora de (gAmis) Grup d'Ajuda de Mama
i Salut, una associació vinculada al Hospital Clínic de
Barcelona creada l’any 2000 per un grup de dones afectades de càncer de mama. Totes les seves accions van
dirigides a fomentar el suport mutu entre les associades, l’intercanvi d’experiències i la millora de la informació sobre la patologia, ajudant les afectades des de
diversos àmbits. I ara (gAmis) vol traspassar el llindar
del centre sanitari i la patologia, i apropar el càncer a

la ciutadania perquè el contempli des d’un punt de vista
més positiu i artístic. Amb aquest objectiu es va crear,
l’any 2004, l’exposició La mirada ardent, que, entre
d’altres, pretén eliminar els tabús i la por que hi ha encara a la nostra societat a l’hora de tractar i parlar del
càncer de mama.
L’exposició se centra en el tema del càncer i, en concret, del de mama, des de tres mirades: amb fotografies d’Ariadna Salvador; esbossos quirúrgics fets pel
cirurgià plàstic Dr. Jaime Monner, de l’Hospital Clínic
de Barcelona, i amb dibuixos d’una artista molt espe-
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cial, la Carmen Marcos, comissària de l’exposició, que
sap expressar com ningú els sentiments de les dones
en aquesta situació atès que ella va patir un càncer de
mama. Tres perspectives que busquen reunir ciència i
art per tal de conèixer millor aquest procés i oferir una
visió positiva d’aquesta malaltia, perquè “l’art pot ser
una mirada a allò que s’escapa de la raó científica”.

Ara, l’objectiu de (gAmis) és portar aquesta exposició
a les escoles per poder explicar als alumnes, d’una
manera entenedora, el significat dels problemes a
què s’enfronta una dona quan li detecten un càncer de
mama, però, sobretot, per desmitificar la malaltia fomentant una actitud positiva i defugir de la por.

Carmen Marcos / (gAmis)

Carmen Marcos / (gAmis)

“Compartir experiències i emocions amb
altres companyes m’ha donat la força per
superar molts moments i ser positiva en
aquest difícil ‘parèntesi’ de la meva vida”
Elena

Ariadna Salvador / (gAmis)
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““No mireu només els caps.
Mireu més a baix. Les mirades cap al futur,
els somriures d’esperança, de lluita,
fins i tot d’humor”
Ma Rosa

Ariadna Salvador / (gAmis)
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“Hem compartit l’alegria de viure
alliberant-nos dels tabús”
Àngels

Aquesta exposició és itinerant i es pot sol·licitar a
(gAmis) junta@gamisassociacio.org i coordinacio@
gamisassociacio.org
Per a més informació:
www.gamisassociacio.org/05+exposicions.php

Agraïments a:
(gAmis)
www.gamisassociacio.org
Sra. Montserrat Gironès
Als autors i a (gAmis) per la cessió de les imatges de les seves obres: Ariadna Salvador (fotografies), Dr. Jaime Monner (esbossos quirúrgics)
i Carmen Marcos (dibuixos)
Ariadna Salvador / (gAmis)
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