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Diàleg: Càncer i Voluntariat



Diàleg: Càncer i Voluntariat
La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) 
organitza la 11ena edició de la Trobada de Voluntariat en 
l’àmbit Oncològic. Un espai per fomentar el nexe d’unió 
dels més de 4.500 voluntaris que actuen en aquest àmbit 
arreu de Catalunya i per reconèixer la seva tasca solidària. 

La figura del voluntari/a sempre protagonitza la jornada. 
Enguany volem incidir en la necessitat del diàleg per acon-
seguir fer un acompanyament de qualitat a la persona amb 
càncer. Un diàleg entre familiars, voluntaris i professionals.

Les vivències i l’òptica de diferents protagonistes permetran, 
que sigui una jornada per aprendre i compartir experiències.

Condueix l’acte el sr. ignasi Gaya, periodista dels 
serveis informatius de televisió de Catalunya

Inscripcions

• http://goo.gl/forms/schoq7Un03
• truqueu a la federació Catalana d’Entitats contra el 

Càncer (fECEC): 93 314 87 53
Voluntaris d’entitats federades a la fECEC: 15 €
Voluntaris d’entitats no federades a la fECEC: 25 €
La inscripció inclou assistència, cafè i dinar.
Data límit d’inscripció: 5 de juny.
Forma de pagament: 
Transferència bancària  al c/c de “La Caixa”  
n. 2100 0957 70 0200092600 i indiqueu “Trobada Voluntariat 
en l’àmbit Oncològic” i nom de l’assistent.

 9:30-10:00 recollida acreditacions i documentació

 10:00 - 10:15 Benvinguda 
  dr. ramón Maria Miralles, President de la  
  fECEC
  Hble sra. neus Munté, Consellera del  
  departament de Benestar i família de la  
  Generalitat de Catalunya 

 10:15 - 11:15 Xerrada col·loqui
  “Per una companyia apropiada”
  dr. Marc Antoni Broggi, Cirurgià. Ex Cap 
  de servei de Cirurgia de l’Hospital Germans 
  trias i Pujol. President del Comitè de 
  Bioètica de Catalunya. Membre numerari de 
  la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

 11:15 - 11:45 Pausa 

 11:45 - 12:30 Espai per compartir
  diàleg en l’acompanyament a pal·liatius 
  sra. Carme Llobregat, familiar de malalt  
  oncològic
  sr. Jaume  Casas, voluntari àmbit   
  domiciliari f. O. Barcelona, seu terrassa
  dra. rosa roca, Cap de la Unitat de Cures 
   Pal·liatives de l’institut d’Assistència  
  sanitària, Hospital sta. Caterina, salt
  sra. Emma Carreras, voluntària àmbit  
  hospitalari, f. Oncolliga Girona
  Modera: Jordi Puig, psicòleg i coordinador 
   de voluntariat de la f.Oncolliga   
  Barcelona, seu terrassa

 12:30 - 13:15 Xerrada
   “Gestió de l’entusiasme”
  Victor Küppers, Autor, formador, professor  
  i conferenciant

 13:15 -13:45 Cloenda amb actuació musical del grup  
  Vakombà

 14:00 - 16:00 dinar

Programa

Jornada Restaurant
sala Moragues

Centre Cultural el Born
Plaça Comercial, 12
08003, Barcelona

restaurant tinglado - 
Monchos Port Olímpic

Moll de Gregal, 5-6
08003, Barcelona


