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Resum
La concepció de la mort ha evolucionat, però no sempre de forma positiva. L’època de
la medicalització ha deixat en segon lloc l’acceptació de la mort, arribant a un punt en
que la societat, condicionada pels corrents religiosos i culturals, veu la mort com un
aspecte dolent, del qual és millor no parlar-ne, sinó fugir-ne. A través d’un estudi
qualitatiu fenomenològic, aquest treball pretén analitzar i comprendre el significat
atribuït a la mort segons l’etapa vital de les persones que viuen en una zona urbana. A
partir d’aquest treball es pretén conèixer les creences, valors, mites i tabús que
influeixen a les persones a l’hora de definir i trobar un significat a la mort. D’aquesta
forma, el conèixer aquestes realitats subjectives de les persones permetrà a la
disciplina infermera poder establir un coneixement sobre la concepció de la mort de la
població actual. A més, permetrà poder tractar les dimensions de les persones que
afectin negativament les seves vides, de forma que es pugui millorar el seu benestar i
qualitat de vida.
Paraules clau: Significat, mort, infermeria, etapa vital

Resumen
La concepción de la muerte ha evolucionado, pero no siempre de forma positiva. La
época de la medicalización ha dejado en un segundo plano la aceptación de la muerte,
llegando a tal extremo en que la sociedad, condicionada por los corrientes religiosos i
culturales, ve la muerte como un aspecto negativo, de la que es mejor no hablar i huir
de ella. A través de un estudio cualitativo fenomenológico, este trabajo pretende
analizar i comprender el significado atribuido a la muerte según la etapa vital en las
personas que viven en una zona urbana. A partir de este trabajo se pretende conocer
las creencias, valores, mitos i tabús que influyen a las personas a la hora de definir i
encontrar un significado a la muerte. De esta forma, el conocer estas realidades
subjetivas de las personas permitirá a la disciplina enfermera poder establecer un
conocimiento sobre la concepción de la muerte para la población actual, i poder tratar
las dimensiones de las personas que afecten negativamente sus vidas, de forma que
puedan mejorar su bienestar i la calidad de vida.
Palabras clave: Significado, muerte, enfermería, etapa vital

Abstract
The significance of death has evolved, however it has not evolved always in a positive way.
The era of medicalization has left the acceptation of death in a second place: the
current society, being conditioned by religion and culture, sees death as a negative
issue, from which people get away. In this sense, through a qualitative
phenomenological study, this paper intends to analyse and understand the significance
attributed to death depending on the life stage of people living in urban areas.
Moreover, this paper aims to learn the beliefs, values, myths and taboos that influence
people when defining death and searching for its significance. For this reason, the
knowledge of these subjective realities will allow nursing to establish an actual
knowledge about the significance of death according to the current society.
Furthermore, this paper will allow nursing to deal with the areas that affect the life of
people negatively, in such a way that it will improve their welfare and quality of live.
Key words: significance, death, nursing, life stage
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1.

Introducció

Des del principi dels temps, un dels temes que més ha intrigat i ha preocupat a l’ésser
humà ha estat la mort. Què és la mort? Segons la RAE, és el “cessament o final de la
vida”(1), però, què implica morir? Aquesta és una definició simplista i reduccionista,
que es basa en els aspectes biològics de la persona, i no contempla totes les altres
dimensions que la construeixen. Per aquest fet, es considera un concepte complex i
difús difícil de definir. Amb els anys, filòsofs, religiosos i inclús científics han
profunditzat en el tema de la mort intentat resoldre aquests dubtes existencials, però
deixant un buit de coneixement, on ha estat difícil resoldre les qüestions existencials
sobre què passa en finalitzar la vida o on anem a parar un cop morim(1-3). Qüestions
que s’haurien d’investigar perquè encara no se’n sap pràcticament res.
Nosaltres som l’única espècia viva que tenim consciència de que un dia morirem,
portem implícita la idea de morir, i això és el que ens fa especials. Malgrat això,
aquesta idea ha anat canviant i evolucionant. S’ha passat de veure la mort com un
procés natural a l’Edat Mitjana, on es veia com el “sentit definitiu” a la vida; a la visió
actual, a l’època de la medicalització, on pràcticament es nega la mort, es fuig d’ella,
es veu com “un accident, un fall de la qualitat dels sistemes de salut”(6). Tal com diu
Klüber-Ross(citat per Rodríguez Camero i cols.), “la mort es converteix en un tema
tabú, perquè la vulnerabilitat humana a pesar dels progressos científics”(3-6).
La preocupació sobre la mort no és un fet aïllat en el moment de morir, sinó que les
persones, durant la seva vida, es preocupen constantment de quant i de quina forma
moriran. Mijaíl Málishev(citat per González Campos) explica que “la mort no només és
un fet, sinó que és un procés que acompanya tota l’existència de l’ésser humà”(6). El
mateixa pensava Heidegger(citat per González Campos), qui donava més importava a
la presència de la mort en el contínuum vital de la persona, que no al fet de morir: “la
mort determina el sentit general de la vida”(6).
Per aquestes raons, es pretén realitzar un estudi que permeti obrir les visions
reduccionistes de la mort. Des d’una perspectiva infermera, que veu la persona de
forma holística i tracta totes les esferes, indagarem en les experiències de les
persones, comprovant les influències que té la mort sobre la vida, començant amb una
pregunta:
Quin és el significat atribuït a la mort en la població urbana?
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1.1.

Justificació de l’elaboració del treball

En les ciències socials està explicat que cada societat conviu amb la mort d’una forma
diferent, per tant la concepció social de la mort no és pot globalitzar. Aquí és on
precisament sorgeix la necessitat de investigació, perquè si una cosa no es pot
globalitzar és perquè hi ha diferències entre les persones, i moltes preguntes obertes
sense resoldre, un buit en la dimensió social de la mort.
La inspiració i motivació d’estudiar el significat atribuït a la mort per les persones,
sorgeix a partir d’una experiència familiar, en la que en un curt període de temps es
van donar dos casos, de característiques semblants, on van reaccionar de formes
totalment diferents al tenir un sentiment de mort pròxima, és a dir, li van atribuir un
significat diferent a la mort. Aquest fet em va motivar a investigar sobre la percepció
que tenen les persones respecte a la mort, i realment quin significat li atribueix
cadascú al fet de morir. La importància d’aquest treball, és que no acabarà aquí, sinó
que es podran seguir les investigacions per comprovar com l’actitud de la persona està
influenciada pel significat de mort, de quina manera pot influenciar això en les seves
vides, a la seva salut i en les vides de les persones més pròximes.
Els criteris professionals per a l’elecció d’aquest tema són l’interès per conèixer com
perceben les persones la possibilitat de morir i comprovar com actuen segons aquesta
possibilitat; conèixer les diferències dels diferents grups d’edat sobre l’opinió i quin
significat li atribueixen a la mort; poder individualitzar les cures infermeres, segons els
significat atribuït a la mort i la seva actitud davant d’aquesta, per així poder augmentar
la qualitat d’aquestes, i finalment poder millorar el benestar de la persona; sensibilitzar
als professionals sanitaris sobre el significat atribuït a la mort de la població, de
manera que s’adeqüin les cures per a totes les persones; permetre o formar als
professionals de manera que siguin capaços de formar una barrera entre el
professional i la mort, evitant que afecti a la persona, però sense que això alteri la
qualitat de les cures; formar als professionals per a que eduquin a les persones a
familiaritzar-se amb la mort, de manera que li perdin la por; detectar persones amb una
ansietat o temor patològic a la mort per poder intervenir-hi; formar als professionals per
a que siguin capaços d’acompanyar en un procés d’acceptació de la mort pròpia,
passant per a totes les fases, i dol anticipat; i finalment motivar als professionals
perquè siguin capaços de transformar i canviar aquesta connotació negativa que se li
ha donat a la mort, i passi a formar part d’un tema quotidià en la vida sense que hagi
de ser tabú o s’hagi de tenir por a nombra el terme de “mort”(3-5,7,8).
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1.2.

Estratègia de cerca bibliogràfica

Per construir el marc teòric he portat a terme una cerca bibliogràfica en diferents bases
de dades. Primerament he fet una cerca general en bases de dades nacionals, com
DIALNET i CUIDATGE per a fer-me una idea sobre el tema. Degut a la complexitat del
tema, he realitzat una cerca multidisciplinar, no limitant-me a una cerca científica o
biomèdica, podent comparar-ho des de diferents perspectives, com les disciplines
antropològiques o les ciències socials. Després de crear-me una base de
coneixement, he utilitzat bases de dades internacionals, com PUBMED, per poder
contrastar la informació inicial amb altres investigacions a nivell internacional, de forma
que després em fos més fàcil comprendre el text en anglès.
Les paraules clau utilitzades han estat: significat, pensament, visió, idea, percepció,
plantejament, infermeria i mort. Els operadors booleans: AND, OR i NOT. Pel que fa
als limitadors de cerca, he optat per escollir els documents que no tinguessin una
antiguitat superior als 10 anys (encara que en algunes ocasions he consultat
documents més antics), i després, diferenciant en les diferents disciplines: social,
científica, humanista, etc.

1.3.

Marc teòric

El concepte “mort” és complex, i és difícil dictaminar una definició estàndard. La mort
està influenciada per les dimensions de la persona, de forma que cadascú entén i viu
la mort a la seva manera, és a dir, cada persona li atribueix un significat. Es tracta
doncs, d’una experiència construïda en base a les subjectivitats individuals i grupals.
Això està relacionat directament amb infermeria, perquè aquesta concep a la persona
de forma holística, i aquesta globalitat i interacció de les diferents dimensions és la que
dictamina una definició i significat individual atribuït a la mort.
Sabem que la mort biològica és “el final de la vida a causa de la impossibilitat orgànica
de sostenir el procés homeostàtic”(7). És un procés inevitable en que els òrgans de
l’organisme deixen de funcionar, i l’organisme com a tal (conjunt de cos i ànima) deixa
d’existir. Segons Hegel(citat per González Campos), “morir és el fet antropològic per
excel·lència”(6). Però a partir d’aquest punt, tot el que ve a darrera és difícil d’explicar.
Una cosa “és morir”, i l’altre és “el significat que se li dóna a morir”, i en aquest camp
encara hi ha molt per descobrir. Actualment, no existeix una definició estandarditzada
del que significa morir, i tampoc hi serà, perquè per cada persona i per cada cultura
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morir té un significat diferent. Per exemple entre les diferents religions hi ha
discrepàncies, pel cristianisme la mort significa la separació del cos(mortal) i
l’ànima(immortal) que va al cel per a viure allà la “vida eterna”; en canvi, a la Índia, on
destaca l’Hinduisme, creuen que el significat de la mort és la reencarnació, és a dir,
l’ànima immortal abandona el cos per anar-se’n a un altre, de manera que una mateixa
ànima pot reencarnar-se infinites vegades(1,6,7,9).
La mort és un fet, un procés inevitable al que tota persona s’ha d’enfrontar. Segons
Sartre(citat per González Campos), “la vida no és una altra cosa que una llarga
espera”(6). El que influeix a la persona, i s’ha d’estudiar, és el significat que li dóna
cadascú a la mort durant el transcurs de la seva vida. La percepció de la mort és una
sensació personal, diferent per a cada persona segons les seves característiques
biològiques, culturals, experiències prèvies, situació personal (etapa de la vida, estat
de salut, proximitat de la mort, etc.), de manera que segons les circumstàncies de
cadascú, es té una visió, una opinió i una actitud diferent davant del procés més
ineludible de l’ésser humà(1,3,4,6).
La visió de la mort depèn de la subjectivitat de cada persona, sent impossible que
dues persones ho visquin de la mateixa manera. Això augmenta la necessitat
d’investigar i d’incrementar els coneixements sobre la mort, ja que afecta a molts
camps d’investigació en general, i en particular, a la disciplina infermera. La finalitat
d’aquesta investigació infermera haurà de ser comprovar quina influència tenen les
dimensions de la persona sobre el significat atribuït a la mort, de forma que al tractarles provoqui un canvi positiu en la mentalitat de la persona i augmenti la seva qualitat
de vida.
El significat que se li dóna a la mort ve dictaminada pel corrent social que l’envolta.
Gonzalez Campos senyala que la mort és un fenomen social i cultural, de manera que
involucra una sèrie de creences i pràctiques rituals. Aquestes influències han servit a
l’ésser humà per crear com una espècie de barrera en base a unes actituds i
conductes per eludir o suportar la sensació de que un dia morirem. D’aquesta manera i
al llarg de la història, les diferents societats han intentat donar-li diferents significats,
segons la cultura i religió, per poder disminuir aquest temor i incertesa, intentant
“disfressar-la”. Segons Morin(citat per González Campos), “la religió és una forma de
canalitzar el traumatisme de la mort”(6). Un exemple d’això és la percepció que tenien
de la mort alguns grups gnòstics1 de l’antiguitat que consideraven al cos com una
1

Gnosticisme: Doctrina filosòfica i religiosa dels primers segles de la Iglesia, que pretenia tenir un
coneixement de les coses divines a través de la intuïció i no de la raó o la fe.
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presó per a l’ànima(tenia origen diví), on la mort era la única via per a aconseguir una
vida vertadera(6).
En prendre consciència de la seva finitud, les persones donen valor i sentit a la vida,
comprenent la seva complexitat, ja que són les dues cares de la mateixa moneda, i no
s’entendria vida sense mort ni mort sense vida. La mort és un recordatori de que la
vida té un fi, i aquest pot servir per valorar millor l’existència humana. En aquest punt
és on s’ha d’implicar la matèria de salut, i en concret el treball de les infermeres, i
contribuir en desenvolupar destreses i habilitats relacionades amb la qualitat de vida.
Les infermeries no actuaran sobre la mort, però sí influenciaran el significat que se li
pugui atribuir i en la repercussió que té aquesta sobre la vida, podent modificar els
estils de vida, donant suport a les necessitats humanes, promocionant la salut, per a
finalment, millorar la qualitat de vida de les persones(11,12).
La realitat de la mort provoca un canvi en els criteris d’avaluació de la vida, de la visió
que es té d’ella, i del significat que se li atribueix. Un cop aquesta és valorada no es
discrimina a la mort, de forma que és un tema més accessible, a causa de la relació
valor-escassetat. Pot semblar irònic, però augmentar el valor de la vida promou
pensaments de mort; de forma que al valorar-ne una es consciencia de l’altre, canviant
el significat que se li atribueix, per a finalment tot en conjunt afectar directament al
valor de la vida i a la qualitat d’aquesta(12,13).
Segons Abengózar i Serra, d’acord amb altres estudis, “l’edat és un millor predictor
pels canvis en respecte a la proximitat i significat de la mort que altres variables
evolutives i socials com per exemple la jubilació”(4). Per aquest motiu, m’intriga i
m’interessa saber quina influència té l’edat biològica en el significat atribuït a la mort
per les persones, i a partir d’aquestes quines actituds adopten cada una d’elles.

1.3.1.

Diferències en les etapes vitals

L’OMS classifica la població, segons l’edat cronològica, en 4 grans grups: infantesa,
adolescència, edat adulta i edat avançada. En aquest estudi es descartarà l’etapa de
la infància perquè durant aquesta etapa encara s’estan construint la seva percepció de
mort segons les seves experiències respecte aquesta(4,14).
L’adolescència és el període en que es passa de ser un nen a convertir-se en adult. En
aquesta època es produeixen canvis físics, emocionals e intel·lectuals, que provoquen
el desenvolupament de l’ésser humà adult. Grollman(citat per López Castedo i cols.)
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explica que “l’adolescent ja és capaç d’acceptar que la mort és inevitable, universal e
irreversible, a pesar de que encara la veu llunyana”(15). Jackson(citat per López
Castedo i cols.) també diu que en aquesta etapa es formen les actituds davant la mort,
és un tema de preocupació i reflexió, no un pensament aïllat. A més, segons els
estudis de López Castedo i cols., en aquesta etapa és en la que més ansietat és té
davant de la mort, disminuint aquesta amb els anys. La OMS classifica a
l’adolescència entre els 10 i 24 anys, diferenciant entre la pubertat(10-14) i la
joventut(15-24). Per a la realització del treball s’agafarà només el segon grup, ja que
són persones amb una idea de mort més solidificada, i s’atraquen més a l’edat adulta
on acaba el creixement físic i assoleix certa maduresa emocional(4,14,15).
L’edat adulta és l’etapa en que “l’organisme humà arriba al seu complet
desenvolupament”(1). La persona ha arribat a la maduresa personal, i avarca les edats
compreses entre els 25-65 anys. Levinas(citat per Serra Desfilis i cols.) explica que a
partir dels 40 anys la persona comença a “reflexionar sobre la capacitat de la vida,
l’envelliment i la conscienciació de la pròpia mort com un procés normatiu”(4), on
realment es plantegen que és una cosa que pot succeir. Dai, Wertenbroch i Brendl
(citat per King, Hicks, i Abdelkhalik) expliquen l’estreta relació entre l’escassetat i el
valor, de forma que, així com es va acabant una cosa més es valora. Això ho
extrapolen en la relació mort-vida, de manera que, així com es va atracant la mort, la
vida s’acaba i més es valora. Per aquest motiu, en aquesta etapa es produeixen canvis
en l’estil de vida de les persones, creient que al canviar a un estil més saludable,
s’allargarà la vida i s’allunyarà la mort(1,4,9,11,12).
L’edat avançada és un període on es produeixen canvis físics, com la debilitat,
psicològics, com depressió o soledat, i socials com el canvi de rol (jubilació, avi,
viudetat, etc.). Plantejar-se i familiaritzar-se amb la mort en aquesta població (>65
anys) és comú, afectats per la pèrdua d’amics i familiars d’edats semblants, provoca
que es pensi sobre la finitud de la vida, així doncs, en la vellesa s’acosta la perspectiva
de la mort. Per això, generalment les persones en aquesta etapa accepten més i millor
la mort, ja que l’afronten com una opció vàlida, propera i pròpia. Altres estudis
demostren que no només es té una millor acceptació de la mort, sinó que també tenen
menys por d’ella, degut a que han perdut el rol social, aïllament, falta de poder,
mentalització personal, desmotivació per seguir vivint, etc. També destaca que com
més propera és la mort, més accions es duen a terme per a “alleujar” el temor a la
incertesa d’aquesta, com les creences i els rituals religiosos, de manera que intenten
“resar perquè al morir no li passi res dolent”, per tal de que la persona afronti la mort
amb més tranquil·litat(3,4,10,11).
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1.4.

Paradigmes i teories infermeres

La base que sustenta el coneixement d’aquest treball es troba en el paradigma més
evolucionat i actual a dins de la disciplina infermera, el paradigma de la
transformació(16,17).
Aquest defensa que la persona és considerada un ésser enter i únic, que té múltiples
dimensions però formant una única unitat, en interacció recíproca i simultània amb una
unitat global més gran, el món(16,17).
La infermeria a més del seu coneixement propi, es nodreix del coneixement d’altres
disciplines. En aquesta línia, el paradigma de la complexitat de Morin explica que la
persona és un sistema on els seus elements estan en constant interrelació entre ells i
el seu entorn, per formar un sistema tal i com el coneixem, o sigui, la persona. Aplicat
al treball entenem que una persona és un sistema complex format per diferents
parts(biològica, psicològica, social, espiritual, etc.), on el resultat és més que la suma
de les parts, és un ésser unitari. Per tant, cada persona és única i complexa, formada i
influenciada per moltes estructures o elements diferents. En definitiva, cada persona li
atribueix un significat diferent a la mort segons les seves característiques com ésser
únics i complexos(16-19).
La relació vida-mort no es podria entendre sense una visió de l’existència, sense
l’existencialisme. Sartre defensa que “entenem l’existencialisme com una doctrina que
fa possible la vida humana”, i declara que “tota veritat i tota acció implica un medi i una
subjectivitat humana”(20). El primer principi de l’existencialisme diu que l’home existeix
i després es concep, és a dir, l’existència de l’home precedeix a l’essència d’aquest.
En altres paraules, l’home existeix en el món, es crea, i després es defineix a través de
la seva subjectivitat i dels seus actes. Al néixer no tenim una vida predestinada, sinó
que som nosaltres els que la definim. Aquesta visió es pot extrapolar a la mort, ja que
al néixer obligatòriament haurem de morir, i per tant nosaltres serem els que definirem
aquesta mort, i el significat que li donem(20).
Si cada persona entén la mort i la viu d’una forma diferent la funció de infermeria es
converteix en un pilar fonamental. Les seves cures van dirigides al benestar del
pacient, tal i com ell ho defineix. Els professionals no posseeixen el poder absolut en
les respostes a donar, sinó que més bé són persones que caminen conjuntament amb
els pacients amb la intenció d’ajudar-los a trobar la satisfacció de les seves necessitats
de salut. Intervenir significa “estar amb” la persona(16,21,22).
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Les teories que més bé defineixen la relació d’aquest paradigma amb el significat de la
mort són les proposades per Parse i Watson, inspirades en Rogers, que concebia a la
persona com un camp d’energia que no cessava de canviar(16,21,22).
Parse, de l’escola de l’ésser humà unitari, proposa una concepció basada en el
pensament fenomenològic existencial. L’ésser humà participa en la creació de les
diferents visions del món, de manera que, les persones són les creadores de les
diferents cultures, i cada una d’elles tenen diferents visions del món, i per tant, de la
mort, de manera que, són les diferents visions de la població les que influencien el
significat de mort de les altres persones(16,21,22).
Els objectius de la pràctica infermera a partir del model conceptual del “ser cap a la
seva actualització” de Parse, consisteix en afavorir la qualitat de vida, tal i com ho
percep la persona o família, i en preservar la seva dignitat. Dit això, no és d’estranyar
que la salut expressi una manera personal de viure les experiències. Per tant, la salut
és un procés en constant moviment, que mostra les diferents maneres de ser d’un
individu(16,21,22).
Finalment, Watson recolza les ciències i les humanitats, oferint una orientació
fenomenològica, existencial i espiritual. Watson, de l’escola del Caring, proposa que
les infermeres creïn un ideal de caring que sigui a la vegada humanista i científic.
Segons Benner i Wrubel (citat per Kerouac), “mitjançant el Caring es poden portar a
terme accions per a descobrir els signes de millora o deteriorament de la persona, així
com també facilita i ajuda, respectant els valors, les creences, la forma de vida i la
cultura de les persones”(16,21,22).
Les teoritzadores de l’escola del Caring (principalment Watson i Leininger) creuen que
les infermeres poden millorar la qualitat de les cures a les persones si s’obren a
dimensions com l’espiritualitat i la cultura, respectivament, així com també si s’integren
els coneixements vinculats a aquestes dimensions. Segons Watson (citada per
Kerouac), “l’objectiu de les cures infermeres és el d’ajudar a la persona a aconseguir el
nivell més elevat d’harmonia entre la seva ànima, cos i esperit”(16,21,22).
Personalment, trobo molts punts en comú entre la teoria infermera i el significat de
mort per a les persones. La persona és un element únic, format per diferents
dimensions (física, psicològica, social, espiritual), però és una única unitat i que com a
persona que és, té els seus valors i creences. Cada persona entén la vida d’una forma
diferent, i li dóna un significat a la mort segons les seves característiques. Influenciat
per tot el seu entorn, la persona amb els anys li va atribuint un significat a la mort,
8|P à gin a

influenciat per la cultura i la població. Finalment, la infermeria és la disciplina que lliga
la salut i la persona, que actua sempre segons la voluntat d’aquesta, dirigint-la i
aconsellant-la segons uns criteris professionals. Mai actua per voluntat pròpia, sinó
que va dirigint a les persones, i a la perspectiva que tenen aquestes sobre la seva
salut. De tal manera que l’educa i “està amb” la persona, no per a “solucionar”, sinó
per a millorar el seu benestar en els moments en que la idea de morir li altera la
qualitat de vida.

1.5.


Objectius

Objectiu principal: Comprendre el significat atribuït a la mort per la població
urbana, diferenciant entre els grups d’edat.



Objectius secundaris:
o

Conèixer l’impacte sobre la vida de les persones segons el significat
que cadascú li atribueix a la mort.

o

Explicar les preocupacions generals que té la població en respecte al fet
de morir.

o

Identificar les estratègies que tenen les persones per a disminuir
aquestes preocupacions.

o

1.6.

Descriure les pors i temors que tenen les persones respecte a la mort.

Camps d’estudi

Existeixen nombroses variables difícils de quantificar que influeixen en el significat
atribuït a la mort. Aquestes variables, o camps d’estudi, poden ser factors intrínsecs
com la realitat personal (edat, valors personals, espiritualitat/creences, experiències
prèvies en respecte a la mort, pors i preocupacions, etc.) o factors extrínsecs com la
religió, els vincles socials, el recolzament familiar, el simbolisme social de la mort,
etc.(3,4,10). Aquests factors poden influir de forma positiva o negativa pel que
respecta a les actituds davant la mort, segons la situació particular de cada persona,
contribuint directament en el significat personal atribuït a la mort.
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Grup d'edat

Vincles
socials/
recolzament
familiar

Espiritualitat/
religió

Significat
atribuït a la
mort
Pors,
preocupacions,
simbolisme/
imaginari social
de la mort

Valors
personals

Experiències
prèvies
respecte a la
mort

Una de les variables més importants és l’edat biològica. Està clar que moltes altres
variables influencien en el significat i actitud davant de la mort, però així com està
explicat, la mort és un procés que ens acompanya durant tota la vida, per tant, la
percepció que tenim d’aquesta va canviant segons la nostra etapa evolutiva. De totes
maneres, l’edat és un factor previsible i imprevisible de mort al mateix temps, perquè a
pesar que com més anys passen i més probable i propera es troba la mort, mai
sabrem amb certesa en quin moment morirem(3,4,10).
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2. Planificació i desenvolupament del treball
2.1. Metodologia Qualitativa
Per a la realització d’aquest treball, i per portar a terme el seu objectiu, proposo la
utilització d’una metodologia d’investigació qualitativa, perquè crec que s’adapta millor
a les necessitats de l’estudi.
La investigació qualitativa està basada en el paradigma hermenèutic (utilitzant un
procés interpretatiu més personal e individualitzat que la investigació quantitativa), i
dirigit a “comprendre la realitat individual”(23). Les diferències entre les dues
metodologies d’investigació queden resumides en l’esquema resum de Plummer (citat
per Ruíz Olabuénaga)(23):

Dos Plantejaments
Focus d’estudi

Epistemologia

Tasca

Estil

Teoria

Valors

Humanista

Positivista

Únics, ideogràfics

Generals i homotètics

Centrats en l’humà

Centrats en l’estructura

L’interior, subjectiu,

L’exterior, objectiu

Significat, sentiment

Coses, successos

Fenomenologia

Realista

Relativista

Absolutista essencialista

Perspectivista

Lògic positivista

Interpretar, comprendre,

Explanació causal

Descriure, observar

Mesurar

Suau, càlid, imaginatiu,

Dur, fred, sistemàtic,

Vàlid, real, ric

Fiable, reproduïble

Inductiva, concreta,

Deductiva i abstracta

Conta històries

Operacionalisme

Compromesa ètica i

Neutral ètica i políticament

políticament igualitaris

“Perícia i Elites”

La metodologia qualitativa pretén captar el significat autèntic dels fenòmens socials, en
contraposició a la quantitativa on simplement capten els fets socials sense penetrar en
el sentit profund d’aquests. Es tracta d’un procediment més inductiu que deductiu;
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utilitzant paraules, descripcions i relats; que a través de qüestions obertes poc
estructurades, variables discretes i hipòtesis poc elaborades, capten la informació
d’una forma flexible i desestructurada. S’aprofiten d’un llenguatge conceptual i
metafòric orientat a una visió holística i concreta de la persona, per a fer front a
l’objectiu principal d’aquesta metodologia d’investigació, la captació i la reconstrucció
dels significats socials atribuïts per les persones(23). Explicat d’una altra manera en
l’obra de Denzin & Lincoln, la investigació qualitativa va néixer en l’antropologia i la
sociologia amb el desig “d’entendre a l’altre”, és a dir, representacions d’altres
persones a través d’una mirada subjectiva, definit com “estudi de la vida” que ubica
l’investigador en el món. Aquesta metodologia implica un enfocament interpretatiu i
naturalista del món per part de l’investigador, ja que estudien els individus en els seus
escenaris naturals, tractant d’entendre o interpretar els fenòmens d’estudi en funció
dels significats que les persones li atribueixen. D’aquesta forma, a través de pràctiques
materials i interpretatives (com notes de camp, entrevistes, fotografies, etc.),
l’investigador fa visible el món(24).
La investigació qualitativa està sotmesa a una dualitat conceptual, la perspectiva
èmic/ètic. La perspectiva èmic, és interna, integrada al grup social. És una perspectiva
humanista, des del punt de vista del subjecte d’estudi, de forma que permet investigar
els grups socials des de dins. Això fa possible estudiar les accions, els significats
d’aquests, les regles i normes socials; en definitiva, com es comporten i com
interactuen, quines són les seves creences, els seus valors i les seves motivacions.
Per altra banda, la perspectiva ètic és des d’un punt de vista extern. És una
perspectiva més freda i llunyana, que troba utilitat a l’hora de realitzar comparacions
entre cultures. Aquesta perspectiva és descriptiva i es basa en els aspectes generals i
coneixements a gran escala (no tant individualitzats). Dit d’una altra manera, la
perspectiva èmic està sota la mirada del subjecte d’estudi, mentre que la ètic està sota
la perspectiva de l’investigador, i els temes tractats en aquesta segona no serien
compresos per les persones estudiades(25). Així doncs, podem veure l’estreta relació
del tema amb l’existencialisme, on hi trobem certes semblances i coincidències. Amb
la metodologia qualitativa es pretén comprendre i descriure el món des de la
perspectiva de l’individu, és a dir la seva realitat. Al cap i a la fi, aquesta és la mateixa
visió que té l’existencialisme, ja que aquest corrent filosòfic defensa que són els propis
éssers humans qui de forma individualitzada creen l’essència de la seva pròpia vida.
En definitiva, la investigació sobre el significat atribuït a la mort per les persones és
idoni realitzar-la amb metodologia qualitativa, i sobretot sobre una perspectiva èmic.
D’aquesta manera podrem aprofundir en les realitats subjectives de cada individu,
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interpretant les influències del seu entorn natural, veient a la persona de forma
holística i concreta, ja que ho farem des de la seva visió i tindrem en compte tota la
globalitat de la persona; de forma que siguem capaços de comprendre la complexa i
canviant realitat humana i social sobre l’objecte d’estudi, dit de forma existencialista,
serem capaços de comprendre la seva essència.
En la investigació qualitativa existeixen diferents mètodes o dissenys d’investigació,
sent els més utilitzats l’etnografia, la fenomenologia i la teoria fonamentada. Cada
disseny té una finalitat, per això és important escollir el mètode que millor s’adapti a
l’objectiu de l’estudi. Alvarez-Gayou (citat per Salgado Lévano) considera que el
propòsit de l’etnografia és descriure i analitzar el que fan les persones d’una zona
determinada(26), és a dir, descriure la forma en que viuen les persones d’una
determinada regió segons les seves creences, valors, etc. Per altra banda, amb la
teoria fonamentada es cerquen noves formes d’entendre els processos socials, de
manera que es plantegen la creació de noves teories a través dels resultats obtinguts
en la investigació (no s’utilitzen dades prèvies), que es basarà en la interacció social.
Finalment, la fenomenologia es centra en les experiències subjectives individuals de
les persones, de forma que es pretén descriure i entendre els significats atribuïts a
l’objecte d’estudi des del seu punt de vista individual, i també des d’una perspectiva
col·lectiva, a través dels individus estudiats(26-28).
Per portar a terme la investigació proposada, el mètode qualitatiu més adaptat és la
fenomenologia interpretativa, ja que és la que ens permetrà oferir respostes més
acurades al tenir com a finalitat el fet de descobrir els significats dels fenòmens
experimentats pels mateixos participants a través dels seus relats, descripcions i
vivències. Aquesta metodologia concorda perfectament amb l’objectiu d’estudi gràcies
a la seva naturalesa holística, descriptiva i basada en les significacions, de forma que
emfatitza la importància del conèixer, entendre e interpretar els significats que
atribueixen les persones als fenòmens. Seguint amb el mateix discurs, aquest mètode
intenta revelar les realitats subjectives de les persones que formen la realitat humana.
A dins de la fenomenologia existeixen dos corrents: la fenomenologia eidètica, on
trobem a Husserl com a màxim exponent, que defensa que la idea principal d’aquesta
filosofia es basa en la naturalesa del coneixement (epistemologia) de forma que a
l’hora d’aventurar-nos en els significats dels fenòmens ho hem de fer sense
pressuposicions, creant els nostres propis judicis segons les experiències viscudes;
per altra banda trobem el corrent de la fenomenologia hermenèutica o interpretativa,
on el màxim impulsor fou Heidegger, que en contraposició al seu mentor (Husserl),
basava la filosofia fenomenològica en la naturalesa de l’existència (ontologia), i per
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tant defensava que les pressuposicions ajuden a l’investigador a comprendre i
entendre el significat dels fenòmens, de manera que no s’han d’eliminar(29,30).
La disciplina infermera, i la investigació qualitativa en general, necessita d’aquesta
filosofia per poder donar un sentit interpretatiu als fenòmens del món, amb la finalitat
de determinar la importància de les cures infermeres a dins de la realitat subjectiva de
cada persona en particular, i de la població en general.

2.2.

Estratègies de mostreig

Per un mostreig qualitatiu s’ha de tenir en compte l’heterogeneïtat i l’accessibilitat dels
participants, per tal d’aconseguir la màxima riquesa d’informació. En la metodologia
qualitativa no és pretén realitzar una representació estadística de la població, sinó que
es vol aprofundir en un aspecte en concret, encara que després no sigui
generalitzable. Seguint aquesta línia, Ruiz Olabuénaga explica que “la investigació
qualitativa està orientada cap a la saviesa vertical, no la horitzontal, i la seva obsessió
és la validesa interna més que l’externa”(23), és a dir, es valora més l’aprofundiment
d’un tema en un grup reduït d’individus, que no pas la reproductibilitat que aquesta
tingui en la població en general(23).
En aquest tipus de metodologia, el nombre de participants no està fixat abans de
començar la investigació. Es proposa un nombre inicial d’informants, però s’accepta
que aquest nombre pugui ser modificat segons els resultats obtinguts, de manera que,
aquest nombre inicial podrà ser augmentat per a millorar la riquesa de la investigació,
però per altra banda, també podrà ser disminuït i interrompre la investigació en el
moment en que s’arribi al criteri de saturació teòrica o redundància, quan deixin
d’aparèixer nous conceptes o dades(23). Segons Arantzamendi & col., en els estudis
fenomenològics, les mostres estan entre els 10-15 participants(33). En el cas d’aquest
estudi, proposo una mostra inicial de 12 persones, podent-se dividir en tres parts
iguales pels diferents grups d’edats. D’aquesta manera, en la proposta inicial
s’assegura una màxima igualtat en els diferents grups, i una mostra mínima per a
poder aconseguir l’objectiu proposat, de la mateixa forma que també permet ser una
mostra heterogènia en els diferents camps d’estudis proposats anteriorment.
Per portar-ho a terme, utilitzaré aspectes de mostreig intencional i de conveniència de
forma que els subjectes de la mostra no siguin elegits segons les lleis de l’atzar (no
probabilística), sinó que s’escullin de forma intencionada, a través de la selecció
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d’aquells individus que garanteixin la màxima riquesa i varietat d’informació, però que
a la vegada també tinguin una fàcil accessibilitat(23,30,33).
Per accedir al camp, necessitaré contactar amb la persona coordinadora del centre.
Per aquest fet, l’estratègia de mostreig inicial serà la intencional estratificada a partir
de la col·laboració i suggeriments d’aquesta persona encarregada, de tal manera que
es compleixi l’objectiu de l’estudi podent diferenciar entre els subgrups i facilitar les
comparacions, és a dir, classificar-los amb grups d’edat. A més, també s’utilitzarà
l’estratègia bola de neu o cadena, de forma que es puguin identificar un elevat nombre
de participants interessants per mitjà de persones que sàpiguen quin tipus d’informació
ens interessa.

2.3.

Contextualització Social

Barcelona és la capital de Catalunya i la segona ciutat més poblada d’Espanya amb
una població de 1.602.386 segons el cens de 1/1/2014(31). Aquesta ciutat
metropolitana és també un indret pluricultural on existeix una cohesió social entre les
diferents cultures. Considerada una de les millors ciutats del món en les classificacions
de qualitat de vida, seguretat i equitat. És una ciutat saludable, de clima mediterrani
suau, que disposa de bons serveis mèdics i sanitaris, tant públics com privats; d’una
ret educativa de qualitat; gran varietat de llocs, tant zones urbanes, com espais
naturals (platja i muntanya), etc.; gran oferta cultural, gastronòmica i comercial; i alt
nivell de seguretat i de higiene(32). En definitiva, la capital catalana és una de les
ciutats europees e inclús mundials punteres, tant en qualitat de vida, com en seguretat,
educació, sanitat, etc. És doncs, una regió urbana amb les condicions òptimes perquè
la població pugui créixer i desenvolupar-se de la millor forma possible.
Tot i no haver evidències, en una ciutat globalitzada com Barcelona en la que la gent
porta un ritme de vida atabalat, considero que la població no té una conscienciació real
de la mort. Des de petits s’intenta emmascarar la mort, dibuixant-la, caricaturitzant-la o
fins i tot, fent morir i ressuscitar als personatges de ficció. En l’etapa de l’adolescència,
joventut i adultesa, les persones no perceben la mort com a real ni prediuen que sigui
possible que a ells els hi passi, corrent més d’una vegada riscos innecessaris, com per
exemple infraccions en la circulació de tràfic. Finalment, com més passen els anys, i
més propera es veu la mort, la gent més es refugia en el poc consol que els hi queda,
com passa en el cas de la religió. D’aquesta manera, les persones intenten viure la
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vida d’una forma que no s’hagin de penedir d’alguna de les seves accions, i preparantse pel que pugui passar.
Degut a la gran varietat que hi ha en una població com Barcelona, i tenint en compte
un dels principis de la investigació qualitativa com és la d’obtenir participants
heterogenis que em proporcionin certa riquesa i diversitat de informació, planificaré la
cerca de participants en diferents llocs de la ciutat.

Així com està explicat en el gràfic, i per a tenir la màxima heterogeneïtat possible, els
llocs d’on es triaran els subjectes d’estudi serà diferents, tant pel que es fan com per la
zona on estan. D’aquesta forma, s’utilitzarà un centre de rehabilitació per a les
persones d’un nivell sociocultural elevat, un gimnàs i una biblioteca en una zona d’un
nivell socioeconòmic mitjà, i finalment un CAP en una zona on el nivell socioeconòmic
és baix. Agafant-se en cada una de les entitats a tres persones, una de cada grup
(joventut, adultesa, vellesa), fent un total de la mostra de 12 subjectes (4 adults joves,
4 adults, i adults grans o vells).
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2.4.

Recollida de dades

El mètode utilitzat per a recollir la informació serà l’entrevista única individual, de forma
que permeti conèixer que pensa, sent o creu cada persona sobre les seves
experiències. La recollida de dades es realitzarà de forma presencial (cara a cara) en
el lloc de l’entitat que ha proporcionat el contacte amb la persona entrevistada, de
forma que sigui un ambient quotidià i natural pels participants(33).
L’estructura de l’entrevista serà semi-estructurada, planificada amb anterioritat, de
forma que permeti cobrir un conjunt de temes en concret, com per exemple, tot el que
tindria relació amb les pors, les actituds, la visió, les influències socials, les creences,
etc. Però de forma que també quedi una part lliure perquè l’investigador motivi als
participants a expressar-se lliurement sobre els temes tractats, i també poder abordar
altres aspectes o temes que vagin sorgint i que inicialment no estiguin programats(33).
Serà important que durant l’entrevista l’investigador transmeti una actitud receptible, de
confiança, interès, i acceptació davant l’entrevistat, de forma que sigui possible crear
un clima de confiança perquè el subjecte expressi la màxima informació possible(33),
en definitiva l’objectiu serà establir el “rapport”, de forma que les persones rompin la
seva carcassa, s’obrin i manifestin el que senten realment, el que porten a dins,
material molt valuós per l’estudi d’investigació(34).
La forma en que s’emmagatzemarà la informació serà a través d’una gravadora, que
s’utilitzarà per gravar l’àudio de totes les entrevistes, de forma que l’investigador pugui
estar més atent a les respostes i al fil conductor de l’entrevista, que no a redactar les
respostes de l’individu. Posteriorment, totes les respostes del subjecte seran
transcrites literalment per a la posterior avaluació i anàlisi, evitant que es pugui perdre
informació. També serà interessant que l’entrevistador (o sigui jo) realitzi notes de
camp, i a través d’aquestes fruit de la meva reflexió sobre el transcurs de l’entrevista,
sobre sentiments i sensacions, poder tractar alguns temes d’interès amb més
profunditat de la que s’havia planificat inicialment, ja que degut a la meva poca
experiència seria oportú anotar-ho per a que no se m’oblidi(33). Tenint en compte que
tot sempre s’ha de fer amb el consentiment informat de la persona entrevistada, cosa
que firmarà abans de començar l’entrevista.
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2.5.

Anàlisi de dades

La finalitat de l’anàlisi de dades és ordenar un gran volum de informació de manera
que sigui possible sintetitzar-la, interpretar-la i donar-la a conèixer. La recol·lecció de la
informació es farà simultàniament amb el seu anàlisi, de forma que així es pugui
observar el moment en que s’arriba a la saturació, així com també comprovar si hi ha
una falta d’informació i s’ha de tornar a contactar amb els subjectes d’estudi per
entrevistar-los de nou. En aquest cas, la finalitat és la cerca del significat d’un fenomen
com la mort a partir de les dades concretes que ens han facilitat els subjectes, per tal
de comprendre la realitat subjectiva d’aquestes persones i poder desenvolupar noves
idees sobre el tema(33).
L ’anàlisis de dades es realitzarà mitjançant el mètode de Colaizzi(citat per Riquelme
Hernández i Rivera Martínez), qui va definir aquest procés en nou passos
diferents(35):

1. Descriure el fenomen d’interès.
2. Recol·lectar la descripció del fenomen.
3. Llegir la descripció del fenomen de cada participant varies vegades.
4. Tornar a la transcripció original i rellegir per extreure les declaracions
significatives.
5. Identificar unitats de significats de cada una de les declaracions significatives.
6. Organitzar les unitats de significat, agrupar-les en categories comprensives
majors.
7. Escriure una exhaustiva descripció del fenomen en estudi descrivint les
categories i unitats de significats construïts.
8. Tornar als participants per a validar la descripció.
9. Si es revelen nous dades durant la validació, s’han d’incorporar dins de la
descripció exhaustiva.
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Procés d’anàlisi de dades

Amb aquesta estratègia, es pretén no tan sols buscar el significat de la mort (fenomen
d’estudi), sinó també explorar les diferents dimensions d’aquest, categoritzant les
dades agrupant-les en grups i categories majors abstractes. A partir d’aquí, el següent
pas en l’anàlisi de dades és comprendre i interpretar el fenomen des d’una perspectiva
més profunda, buscant associacions entre el fenomen d’estudi i les actituds,
comportaments i experiències dels subjectes, per a de mica en mica ampliar la
comprensió de la realitat subjectiva(33).
19 | P à g i n a

2.6.

Aspectes ètics i jurídics

Tota la investigació es farà baix l’aprovació del Comitè Ètic de Investigació Clínica del
Parc de Salut Mar (CEIC-Parc de Salut Mar), constituït i acreditat per la Direcció
General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb “l’Ordre de 26 d’octubre de 1992”. Com a CEIC, està basat en
la Declaració de Hèlsinki de l’Associació Mèdica Mundial, sobre els principis ètics per a
la investigació en éssers humans(36,37).
Per tal de complir amb els requisits d’aquest CEIC, s’hauran de respectar tots els
aspectes ètics, començant per l’obligació legal i moral de facilitar tota la informació als
subjectes respecte a l’estudi. Per això, se’ls hi entregarà una fulla informativa sobre
l’estudi, on quedin clars tant l’objectiu i la finalitat, com les diferents qüestions a tractar.
Un cop els subjectes estiguin correctament informats hauran de firmar el consentiment
informat, donant el consentiment per escrit (document legal annex I) que accepten
realitzar l’estudi en les condicions que se li han explicat. A pesar d’això, un subjecte
d’estudi sempre té el dret d’abandonar en qualsevol moment que ell vulgui(33).
Durant tot l’estudi s’assegurarà tant la confidencialitat de les dades, sent solament
l’entrevistador qui hi tingui accés, com l’anonimat dels subjectes, sent aquesta mateixa
persona l’única que conegui la seva identitat. S’utilitzaran pseudònims a l’hora
d’identificar-los tant a l’hora d’analitzar les dades com en la difusió dels resultats. Per
tant, l’entrevistador serà l’encarregat d’informar als participants sobre aquesta
confidencialitat i anonimat, sent ell el responsable de que això és compleixi, tant per
preservar els drets dels participants, com per garantir una validesa interna de
l’estudi(33).

2.7.

Criteris de rigor i qualitat

La qualitat de l’estudi és un aspecte fonamental per a qualsevol investigador. Aquesta
qualitat estarà determinada pel rigor metodològic que apliqui l’investigador, per tant, el
rigor metodològic d’un estudi serà el que determini els resultats i el camí que marqui
l’augment del coneixement en les diferents disciplines(33).
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Segons Lincoln i Guba (citat per Arantzamendi i cols.), els aspectes que s’han de tenir
presents quan es pretén avaluar la qualitat d’un estudi qualitatiu són quatre: el valor
vertader, l’aplicabilitat, la consistència i la neutralitat(33).


El valor vertader (truth value) és la confiança en que les troballes que s’han
obtingut en un estudi siguin veraces. Aquest concepte també és el que es
coneix com validesa interna(33).



L’aplicabilitat (applicability) és el grau en que les troballes de l’estudi es podran
aplicar a uns altres contextes o participants. També conegut com validesa
externa(33).



La consistència (consistency) es refereix al fet de que els resultats de l’estudi
es tornarien a donar si es repetís en el mateix context (o similar) i amb els
mateixos participants (o similars). Aquest concepte també es coneix com
fiabilitat(33).



La neutralitat (neutrality) es el fet que indica que les troballes de l’estudi
provenen exclusivament dels participants i del context de la investigació, sense
biaixos, motius, interessos, perspectives, etc. de l’investigador. Això també es
coneix com objectivitat(33).

A pesar d’això, aquests conceptes tenen un enfocament tradicional positivista, i no són
totalment adequats per avaluar la qualitat dels estudis qualitatius, ja que el seu objectiu
no cerca l’objectivitat ni la universalització del coneixement. Alguns dels autors que
pensaven d’aquesta manera eren Guba i Lincoln (citat per Arantzamendi i cols.), que
consideraven que la investigació qualitativa no pot ser jutjada per criteris positivistes.
Per aquest fet, proposen una sèrie de criteris per el que anomenen “investigació
naturalista”, que són: credibilitat, transferibilitat, consistència i confirmabilitat. Englobats
tots ells dins del terme veracitat (trust-worthiness). Partint d’aquesta base, Miles i
Huberman (citat per Arantzamendi i cols.) varen desenvolupar una proposta més
viable per a valorar el rigor dels estudis qualitatius(33):


Confirmabilitat / Objectivitat: compromís per part de l’investigador d’informar
en quina posició es situa la seva investigació i explicar les possibles
influències en la recollida d’informació a través de la seva subjectivitat. En
aquest concepte no es fa referència a la objectivitat ni a la neutralitat, sinó
informar de la posició en que parteix l’investigador i el punt de mira que té, és
a dir, informar de les influències i la part subjectiva que té l’estudi(33,35).



Fiabilitat / consistència: concepte lligat a l’estabilitat de les dades. En la
investigació qualitativa es nega que un estudi es pugui repetir exactament
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igual en un altre context, ja que cada un és únic. Per això, en aquest punt es
valora l’estabilitat del procediment seguit de forma que un segon investigador
pugui auditar i replicar l’estudi, (i en el cas de que es tracti d’un mateix
context) els resultats siguin similars(33,35).


Validesa interna / credibilitat / autenticitat: aquest criteri fa referència a
l’existència d’un consens comunicatiu entre els implicats, és a dir, la mesura
en que l’estudi reflecteix l’univers del subjectes implicats(33,35).



Validesa externa / transferibilitat / adequació: fa referència al grau en que els
resultats poden ser aplicats a altres contextos(33,35).

2.8.

Recursos humans i materials

Pel que fa als recursos humans, el gran pes del treball el portarà l’investigador (o sigui
jo), amb l’ajuda de dos experts a l’hora d’analitzar i interpretar les dades, per poder
donar-li més autenticitat i fiabilitat als resultats. Després, també s’haurà de tenir en
compte a les persones de contacte dels centres que ens facilitaran els subjectes
d’estudi.
Pel que fa als recursos materials, s’haurà de tenir un compte un llistat de material per a
poder calcular el cost econòmic del projecte:

Llistat de Material
Material d’oficina
Transport de l’investigador
Dietes
Gravadora
Refrigeris pels entrevistats
Suport informàtic (portàtil)
Software per l’anàlisi de dades
Publicació en revistes
Inscripcions en congressos
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2.9.

Cronograma

Per portar a terme aquesta investigació, la planificació en el temps de totes les tasques
serà la següent:

Durada en mesos

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13 14

Plantejament pregunta recerca
Construcció marc teòric
Disseny de l’estudi
Contacte i col·laboració amb
els centres interessats
Identificar

els

primers

subjectes
Recollida de dades
Anàlisi i interpretació de dades
Discussió

i

anàlisi

dels

resultats
Difusió dels resultats
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15

3. Consideracions finals
3.1.

Implicacions per a la pràctica professional

El fet que visquem en una societat purament quantitativa, on importa més el quant que
el com, no implica que sigui únicament d’aquesta forma. El nostre treball com
infermers és un clar exemple d’aquesta visió del món, que en ocasions peca de
simplista i reduccionista, ja que per nosaltres importa molt més la manera en que es
fan les cures, que no el nombre de persones a qui atens (encara que això en
situacions de saturació professional no està ben vist, perquè tothom es mereix ser
atès). D’aquesta forma, la disciplina infermera necessita de la investigació qualitativa
per a millorar el seu rang de coneixement, ja que a través d’aquesta es pretén
comprendre a les persones, el que fan i per quin motiu.
Aquest treball no tindria cap sentit vist des d’un punt de vista quantitatiu, ja que tothom
ha de morir algun dia. En canvi, vist des del punt de mira qualitatiu es pot observar que
hi queden moltes coses a fer en el tema de la mort. Actualment sembla que el més
important és evitar la mort a qualsevol preu, però encara que pugui semblar impossible
no és així.
La realització d’aquest estudi no evitarà cap mort, ja que aquest no és l’objectiu, però
potser sí que canviarà la mentalitat de la gent, cap a una visió més holística i sobretot,
més propera i oberta a la mort. Perquè pot ser, en moltes situacions oblidem l’aspecte
que per excel·lència ens fa humans, la pròpia mort. Sense la mort no seriem el que
avui en dia som, per això, fa falta que ens acostumem a viure amb la mort i a no fugir
d’ella, així com passa en l’actualitat. Pot ser, de la mateixa manera que ens apropem a
la mort, ens coneixerem més a nosaltres mateixos, valorarem més la vida, i al final
això repercutirà en la nostra manera de viure i en la qualitat de la nostra vida.
L’objectiu final de la investigació és promoure la qualitat de vida de les persones,
millorar la professió infermera per tal de potenciar la qualitat de les seves cures i
augmentar el benestar de la població. Aquest treball pretén ser una invitació a la
reflexió i a la construcció de nous enfocaments en la nostra practica infermera. A
través dels resultats de l’estudi es podrà comprovar la visió i el significat atribuït a la
mort per la població, i comprendre quanta influència tenen les concepcions arraigades
marcades pels factors religiosos, mites, i tabús. A partir d’aquestes resultats, el món
professional i científic es podrà fer una idea d’aquesta visió, i comprendre si aquest
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tema segueix sent tabú, si el concepte de “mort” es comença a integrar a dins de la
societat, i si s’han de prendre mesures en l’educació de les persones per a evitar
aquest temor a la mort. Perquè de mica en mica comenci a ser un tema “normal” a
dins de la societat, evitant espantar-la i espolsant-la de les nostres vides, i sobretot,
cessar el temor que es produeix quan la població sent el terme “mort”.
Soc conscient de que la realització d’aquest estudi tindrà certes limitacions, començant
pel fet de la meva escassa experiència en el tema de la investigació, cosa que pot
conduir a errors de novell. Per això seria recomanable que estigues acompanyat de
persones expertes en el camp, d’investigadors amb gran experiència que em
poguessin acompanyar i aconsellar durant la realització de l’estudi (sempre tenint en
compte les mesures d’anonimat i confidencialitat). A més, en tota investigació
qualitativa existeixen limitacions, i aquest estudi no està excedent d’elles. El fet que
cada persona sigui única i diferent condueix a produir dues limitacions. Primerament,
es produirà un biaix de selecció, ja que al ser un mostreig per conveniència limitarà a
un determinat grup de població amb unes característiques determinades. Provocant
una segona limitació, inevitable en investigació qualitativa, i és que la mostra no serà
representativa de la població en general, i per tant, no permetrà que els resultats de
l’estudi siguin generalitzables per a tota la població. Però això ja és un aspecte que en
investigació qualitativa no es pot aconseguir.

3.2.

Autoavaluació

La realització d’aquest treball i de l’assignatura en general ha estat una excusa per
créixer com a estudiant, com a professional i com a persona. M’ha permès potenciar
algunes qualitats que ja tenia, millorar-ne d’altres que flaquejaven, i descobrir-ne
algunes que desconeixia.
Aquest ha estat un treball llarg i complex, on he hagut de donar el màxim de mi mateix
per poder-lo dur a terme. El repte era difícil, perquè havia de demostrar autonomia, un
criteri intel·lectual i científic, a més d’augmentar el meu coneixement crític, analític i
constructiu, centrat sempre en la disciplina i cures infermeres.
El punt de partida d’un treball tan complert com aquest va ser complicat, i en ocasions
semblava impossible poder portar-lo a terme. Em considero un bon estudiant, però
amb els anys he après no tan sols la matèria, sinó també a ser un bon estudiant, a
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portar la tasca al dia, a fer els treballs correctament, així com em demanaven, etc.
Però comparant els treballs dels primers cursos amb un Treball Final de Grau, no té
res a veure.
Abans de començar aquesta assignatura era un estudiant senzill i simple, que no
buscava més informació que la que sortia en les pagines web de cercadors com
“google” o d’algun llibre aïllat, no m’importaven les dates de publicació ni la innovació,
intentava acabar les tasques i els treballs amb la major rapidesa, sense voler embellir
el treball, ni retocar-lo per quedar millor, i sobretot, era un estudiant que no cercava la
crítica i la reflexió més enllà del que ens demanessin en cada situació.
Però en canvi ara, sense ser capaç d’imaginar-m’ho en un principi, a base de treball
constant i de l’esforç diari he canviat, i he pogut assolir les competències que se’m
demanaven. He sabut dissenyar i gestionar un projecte tant complex com aquest,
gràcies al treball autònom (que tant s’ha fomentat en aquest grau) i a les habilitats
investigadores que he desenvolupat durant aquests mesos, demostrant habilitats per
l’anàlisi i la síntesi, capacitats d’organització i planificació, i utilitzant eines elementals
informàtiques per buscar la informació (cercant en bases de dades nacionals e
internacionals, inclús en una tercera llengua com l’anglès). Per a després ser capaç de
gestionar-la (analitzar-la i criticar-la, cosa impossible ni d’imaginar fa uns mesos),
extrapolant-ho tot en un treball escrit. On he fomentat la meva capacitat de generar
noves idees (creativitat), he demostrat iniciativa, i un esperit crític-reflexiu molt
necessari en aquest tipus de treballs. Plasmant-ho tot a través de la formalitat escrita,
el compromís ètic i el rigor científic.
Personalment crec que he estat capaç de complir els objectius proposats inicialment,
demostrant autonomia de criteri intel·lectual i científic que tant se’ns ha demanat
durant aquets anys del grau, en direcció a produir un coneixement crític, analític i
constructiu centrat en les cures infermeres. Tot aquests objectius no haguessin estat
possible sense la capacitat que he desenvolupat aquests mesos per a saber utilitzar
correctament les bases de dades, tant nacionals com internacionals (sempre realitzant
una cerca crítica, consultant varies fonts bibliogràfiques). A més, he estat capaç de
gestionar la informació obtinguda a través d’una cerca multidisciplinar i específica
sobre el fenomen d’estudi, per poder-lo descriure i explicar el marc teòric que el
sustenta. Això ha permès argumentar una metodologia adequada per portar a terme la
proposta d’estudi, utilitzant les tècniques de recollida de dades i mètodes d’anàlisi més
adaptades a la situació, sempre tenint en compte les normes ètiques i jurídiques que
regulen el treball científic. En definitiva, m’ha permès integrar el coneixement teòric i
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metodològic que he treballat, a través de la pràctica basada en l’evidència científica en
el desenvolupament de la pràctica infermera, en un sol treball. Per a finalment complir
amb l’objectiu principal de l’assignatura que és el de fer créixer el cos de coneixements
de la disciplina infermera i transferir a qualsevol àmbit professional infermer les
habilitats, actituds i els coneixements apresos durant tot aquests anys de forma
integradora i holística. En definitiva totes les habilitats que se li demana a un
investigador.
S’ha de tenir en compte l’etapa en la que estic, i les mancances que això pot provocar.
No obstant, vull expressar tot el meu orgull i satisfacció al haver estat capaç de portar
a terme un projecte d’investigació com aquest, no només pel que és, sinó també pel
que significa, ja que aquest és el punt culminant d’una etapa d’aprenentatge i formació
en la que m’he convertit en un professional infermer.
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4. Annex

Annex 1: Consentiment informat

Vostè ha estat seleccionat per participar en un projecte d’investigació que es portarà a
terme, en la que es pretén estudiar el significat que se li atribueix a la mort en la
població urbana contemporània. L’objectiu principal és comprendre el significat atribuït
a la mort per la població urbana, diferenciant entre els grups d’edat.
Aquest projecte es realitzarà mitjançant una entrevista personal entre vostè i
l’investigador principal, en el lloc que ens faciliti l’entitat col·laboradora. En el cas de
que en algun moment vostè senti incomoditat o qualsevol altre sentiment o causa que
provoqui un desig d’abandonar l’entrevista, està en el seu dret, i no l’obligarem a
seguir. La participació és totalment voluntària, així com també ho és l’opció
d’abandonar la investigació.
Les dades recollides mantindran l’anonimat dels participants en l’estudi, així com
també s’assegurarà una total confidencialitat de les dades. Un cop acabat, vostè podrà
disposar de la publicació dels resultats, sempre de forma voluntària.
Si està d’acord amb els termes acordats amb l’investigador, persona responsable de
fer-li arribar tota aquesta informació necessària, empleni les següents dades:

Jo.............................................................................................................
Identificat amb el DNI o Passaport: ..........................................................
Manifesto que he rebut la informació necessària sobre la investigació “El significat
atribuït a la mort”, portada a terme per l’investigador Xavier Janer Al·lès, i accepto
participar.

Dia........., de...................... de l’any............

Firma de l’investigador:

Firma de l’entrevistat:
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