La Trobada de Voluntariat en l’Àmbit Oncològic
analitza la importància del diàleg per millorar
l’acompanyament dels malalts
• La FECEC ha organitzat aquesta jornada, que enguany s’ha centrat en ‘Diàleg:
càncer i voluntariat’
• La jornada ha posat èmfasi en la necessitat d’establir una comunicació
coordinada entre familiars, voluntaris i professionals per garantir un
acompanyament de qualitat amb les persones amb càncer.

Aquest matí, el Centre Cultural El Born, ha acollit l’XI edició de la Trobada de Voluntariat
en l’Àmbit Oncològic, que cada any organitza la Federació Catalana d’Entitats contra el
Càncer (FECEC).Aquesta trobada anual té l’objectiu de fomentar el el nexe d’unió entre
els més de 4.500 voluntaris que treballen en aquest àmbit a Catalunya i per reconèixer
la seva tasca solidària.
La consellera del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya,
Neus Munté, ha inaugurat la jornada, juntament amb el president de la FECEC, Ramon
María Miralles. Després del discurs inaugural, el President del Comitè de Bioètica de
Catalunya i Membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Marc
Antoni Broggi, ha impartit la xerrada col·loqui “Per una companyia apropiada”.
Posteriorment, ha tingut lloc la taula rodona sobre ‘Diàleg en l’acompanyament
de pal·liatius’ i, finalment, el professor i conferenciant, Víctor Küppers ha parlat
sobre la “Gestió de l’entusiasme”.
La Trobada ha estat conduïda per Ignasi Gayà, periodista dels Serveis Informatius de
Televisió de Catalunya.

Conclusions de l’XI Trobada
L’XI Trobada ha posat l’accent, tal com anunciava el títol ‘Diàleg: càncer i voluntariat’,
en la importància del diàleg per aconseguir un acompanyament de qualitat a la persona
amb càncer. Un diàleg molt necessari que s’ha d’establir entre familiars, voluntaris i
professionals.

Així ho ha deixat palès la taula rodona sobre ‘Diàleg en l’acompanyament de
pal·liatius’ on els propis voluntaris, familiars i experts en l’àmbit oncològic han posat
sobre la taula la seva visió sobre com s’entén l'acompanyament a pal·liatius, de quina
manera es pot acompanyar, les complicitats i relacions que s’estableixen amb els
professionals sanitaris, familiars i pacients, els aspectes positius de l’acompanyament i
saber expressar les dificultats que sorgeixen durant i després d’aquest.
També han destacat a importància que existeixi un equip interdisciplinari format per
voluntaris, professionals i coordinadors de voluntariat durant l’acompanyament de
pal·liatius.
I finalment, s’ha insistit en la figura del voluntari com a representant d’una entitat en els
domicilis i els hospitals, en la importància del paper del coordinador i d’establir una
comunicació coordinada entre voluntaris, entitats, pacients i família i en la necessitat de
saber expressar les dificultats que tothom afronta després d’un acompanyament.
FECEC, Junts contra el càncer
La FECEC, junts contra el càncer és una entitat de segon nivell que agrupa 14
organitzacions que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones amb
càncer i de les seves famílies. Es va constituir el 2001 i va néixer amb la vocació
d'integrar els esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. L’entitat
és cens d'informació i dóna servei a les entitats federades, a la vegada que fomenta el
voluntariat en l'àmbit oncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i
prevenció, supervivents i recerca psicosocial.
Formen part d'aquesta entitat les següents organitzacions a Catalunya: AFANOC,
Associació Catalana d’Ostomitzats de Catalunya, Associació Fènix Solsonès, Fundació
Josep Carreras, Fundació Enriqueta Villavecchia, Fundació Roses contra el càncer,
Fundació Oncolliga Girona, Grup Àgata, Onco Cardedeu Baix Montseny, Oncolliga
Lleida, Oncolliga de Barcelona, Lliga contra el càncer de Tarragona , Vilassar de Dalt
contra el càncer i Osona contra el càncer.
(www.juntscontraelcancer.cat).
Contacte amb els mitjans: (Laura) 699 480 918 / comunicacio@juntscontraelcancer.cat
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