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La Federació Catalana 
d’Entitats Contra el 
Càncer (FECEC) és una 
organització, declarada 
d’Utilitat Pública, que 
agrupa i actua com a nexe 
d’unió entre les entitats 
que lluiten contra aquesta 
malaltia a Catalunya, 
i treballa per integrar 
esforços en aquesta tasca.

Actualment la formen 
15 entitats.

Entre els seus objectius figuren:

• Aplegar les entitats contra el càncer a Catalunya, obtenir 
recursos i cooperar en els seus projectes.

• Realitzar accions concretes d’informació, divulgació i 
sensibilització sobre les malalties oncològiques i la seva 
problemàtica específica.

• Promoure i dur a terme estudis de recerca sobre el 
càncer ja sigui en l’àmbit epidemiològic, preventiu, 
clínic o social. 

• Impulsar la creació, coordinació i promoció de grups de 
voluntaris per realitzar tota mena d’activitats de lluita 
contra el càncer.

• Impulsar la formació i docència de personal mèdic- 
sanitari en el tractament específic del càncer, així com 
també la divulgació entre els especialistes de recerques 
en el camp mèdic en els tractaments d’aquesta malaltia.

JUNTA DIRECTIVA
President:

Dr. Ramon-Maria Miralles i Pi
Vicepresident primer:

Sr. Francesc Viñas Rexach 
Vicepresident segon:

Sr. Enric Martí Suau
Vicepresidenta tercera:

Sra. Lluïsa Ferrer Ramió
Secretari: 

Sr. Antoni Garcia Prat
Tresorera:

Sra. Rosa Casals Sorribas

VOCALS
Sra. M. Claustre Bernadó Travesset, Sra. Assumpció Blanch 
Zapater, Sra. Montserrat Frèixer Puntí, Dr. Eduard Batiste-
Alentorn Guillen, Sr. Josep Morell Miró, Sr. David Ortega 
Segura, Sra. Teresa Segura Radigales, Dr. Enric Carreras Pons, 
Sra. Immaculada Llauradó Oller, Sra. Anna Varderi Casas , 
Sra. Assumpció Llach Torras, Sra. Montserrat Olivet Canals, 
Sra. M. Rosa Jané Nadal, Sra. M. Teresa Prats, Sra. Rosa M. 
Pujol Galobart, Sr. Josep Pla Buxó, Sra. Neus Cols Coll, Sra. 
Marcia Katerina Solano Morales, Sra. Eva Antolín Agustí, Sra. 
Vanina Gimeno Bretón, Sra. Montserrat Domènech Maria i 
Sra. Antonia Abril Danta.

L’any 2015 s’han incorporat dues noves 
entitats federades: 
OncoCardedeu – Baix Montseny i Grup Àgata.
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L’ANY 2015 EN XIFRES I IMATGES
Durant l’any 2015, la FECEC ha assistit a més de 
60 reunions en representació de les entitats 
federades en més de 7 òrgans i entitats  
de representació. 

La FECEC ha editat 70 comunicacions externes, ha 
atès i derivat 86 peticions externes i ha coordinat 
la sol·licitud i distribució d’ajuts econòmics amb el 
Ministerio de Sanidad.

La FECEC ha participat i co-organitzat 2 jornades de 
divulgació: la jornada de pacients dins el congrés 
ESTRO i la jornada sobre càncer per celebrar els 100 
anys de l’Hospital del Mar. 

La FECEC també ha assistit a la IIII Jornada de 
Pacients del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya, ha participat en la II trobada triangular 
organitzada pel Consell Consultiu de Pacients 
de Catalunya i ha participat també en la Jornada 
de Treball sobre Drets i Deures dels Pacients 
organitzada per l’ICS. 

La FECEC ha assistit a la conferència sobre 
supervivents organitzada per l’European Cancer 
Leagues i al Congres European Cancer Congress 
Oncology (ECCO). També ha editat l’informe La 
FECEC en Xifres 2014.

Durant l’any 2015, la FECEC ha organitzat 150 
activitats dels diferents àrees de treball: 

En l’àrea de voluntariat, s’han organitzat 20 actes 
entre cursos, jornades i sessions de supervisió, 
amb més de 300 beneficiaris. El grup de treball de 
Coordinadors de Voluntariat s’ha reunit 7 cops al 
llarg de 2015.

En l’àrea de Divulgació i Prevenció, s’han organitzat, 
a tot Catalunya, 35 actes entre tallers, espectacles 
i actes de sensibilització i divulgació. Hi han 
participat 9.200 persones directament afavorint a 
més de 25.000 beneficiaris indirectes.

En l’àrea de Supervivents, s’ha llançat la campanya 
“Després del càncer, i ara què?”, s’ha organitzat 
el debat de reinserció laboral on s’ha presentat 
i editat l’estudi Estudi per a la millora de la 
integració i reincorporació laboral de les dones 
que han patit càncer de mama.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb la 
Institució de Medicina Lliure per poder facilitar 
serveis privats de medicina a aquelles persones 
que no tenen accés a una mútua privada.
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• Primera reunió del Pla Nacional de Voluntariat 
i Associacionisme. 

• Primera reunió del GT de Coordinadors 
de voluntariat.

• Primer curs de voluntariat a Solsona 

• Visita al president de la Diputació de Lleida.

• Participació en la jornada organitzada per l’ICS 
sobre ‘Drets i deures dels pacients’.

• Assistència a la conferència de supervivents  
a Brussel·les.

• Organització del taller de protecció solar a Barcelona.

• Celebració, el 4 de febrer,  
del Dia Mundial contra el càncer.

• Organització de l’edició, a Barcelona, 
del Curs d’alimentació saludable.

• Organització de la primera reunió 
del GT psicosocial.

• Coorganització de la jornada de pacients en 
el congrés ESTRO.

• Participació en la II jornada triangular 
Oncologia&Innovació organitzada pel Consell 

Consultiu de Pacients de Catalunya.

• Edició del curs de voluntariat a Barcelona.
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• XI Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic.

• Campanya “Després del càncer i ara què”.

• Participació a la taula rodona de la ‘Jornada 100 
anys Hospital del Mar.

• Organització de la IV Setmana Catalana de la 
Prevenció del càncer.

• Iniciació a Lleida els tallers educacionals  
‘Jo també menjo fruita’.

• Organització del debat sobre reinserció laboral 
i càncer mama.

• Assistència al Dia Internacional del Voluntariat.

• Campanya solidària “Nassos contra el càncer”.

• Jornada ‘Pentinem contra el càncer’.

• Assistència a l’European Cancer Congress (ECCO).

• Signatura d’un conveni amb TRAM.

• Jornada de formació per  
coordinadors voluntariat.

• Organització de l’edició a Terrassa del Curs de 
Voluntariat en l’àmbit oncològic.

• Assistència a la jornada anual de L’European 
Cancer Leagues. 

• Realització de la 3a Sessió de Supervisió de 
Coordinadors de Voluntariat.
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Com a plataforma 
d’unió de les 15 entitats 
federades que lluiten 
contra el càncer a 
Catalunya, la FECEC, Junts 
contra el càncer, ofereix 
serveis de comunicació, 
representació, formació, 
fa de facilitador de 
coneixement i coordina 
ajuts econòmics.
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SERVEIS A LES ENTITATS 
FEDERADES
COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ FECEC INFORMA

Posa a la disposició dels federats dos butlletins electrònics, 
el recull de premsa setmanal i la seva pàgina web (renovada 
l’any 2014), per tal de transmetre informació d’interès sobre el 
sector. La FECEC, Junts contra el càncer incorpora també un 
blog sobre el voluntariat. Aquests recursos es complementen 
amb l’ús intensiu de les xarxes socials i les aparicions en els 
mitjans de comunicació tradicionals, ja siguin reportatges o 
notícies sobre algunes de les actuacions que realitza la FECEC. 
El nou domini és www.juntscontraelcancer.cat.

És un servei d’informació en forma de butlletí digital que 
s’envia a les entitats membres per correu electrònic amb una 
periodicitat quinzenal. Està estructurat en quatre seccions que 
contenen informació sobre: notícies, formació, subvencions  
i agenda. 
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www.juntscontraelcancer.cat
http://www.juntscontraelcancer.cat/inscriu-te-al-nostre-butlleti/
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BUTLLETÍ ACCIÓ FECEC

Butlletí digital trimestral dirigit als agents que 
tenen relació amb la Federació, enviat també per 
correu electrònic. El primer exemplar es va llençar 
el mes de març de 2008. Està estructurat en tres 
blocs: notícies, un article d’opinió i una agenda.

RECULL PREMSA ACTUALITAT SETMANAL

Des de l’any 2009, la FECEC envia un recull de 
premsa de notícies a totes les entitats federades. 
Les notícies són sobre temes d’oncologia, estils de 
vida saludable i tercer sector. Aquest enviament 
és setmanal.
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WEB 2.0 I XARXES SOCIALS

La renovació del web l’any 2014, ha suposat un 
increment important de les pàgines vistes i visites 
que tenim fins ara. En un any, hem passat de 7.900 
pàgines vistes a 37.100 i de 2.400 visites a 17.778.

Les xarxes socials més utilitzades són: Facebook, 
Twitter i Youtube, usades per incrementar la 
participació ciutadana i crear comunitat.

Pàgina Facebook Fecec: neix l’any 
2012. A finals de desembre tenia 
449 “likes” i un abast promig de les 
publicacions de 11.000 persones. 
Veure la pàgina Facebook FECEC

Twitter: neix l’any 2014, té 622 
seguidors a desembre de 2015; 
Consulteu el Twitter FECEC

Canal You tube, neix el 2012, amb 23 
vídeos publicats; 
Visitar el nostre canal Youtube

https://www.facebook.com/fecec.federacio
https://twitter.com/FececFederacio
https://www.youtube.com/channel/UCgAC_6c6hmHwMQhSCQyYBdA
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COORDINACIÓ AJUTS 
ECONÒMICS
Durant el 2015, la FECEC s’ha presentat, de 
forma coordinada amb les entitats federades, 
a la convocatòria del Ministerio de Sanidad 
“Subvenciones para la realización de programas 
de cooperación y voluntariado sociales con cargo 
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas”. El projecte presentat 
ha estat “Atenció integral sociosanitària per a 
persones malaltes de càncer i els seus familiars”, 
conjuntament amb 7 entitats federades. Durant 
el 2015, també s’ha executat aquest mateix 
projecte, que va ser resolt favorablement durant  
el 2014.

PETICIONS DERIVADES
A LES ENTITATS
Durant l’any 2015, la FECEC ha rebut unes 86 
peticions d’informació que han estat derivades 
a les diferents entitats federades segons el seu 
origen i l’àrea geogràfica a la qual pertanyen. 
Això vol dir que seguim donant servei a l’usuari, 
igual com els anys anteriors.

ESPAI DE TROBADA
Durant l’any 2015, s’ha reunit el grup de treball 
de psicosocial, format per psicooncòlegs i 
treballadors socials vinculats a les entitats 
federades. L’objectiu és fer un treball en xarxa 
més coordinat i compartir un espai per aprendre. 
Durant el 2015 s’han celebrat dues reunions.

El grup de treball de coordinadors de voluntariat, 
més consolidat, s’ha reunit 7 vegades durant 
el 2015.



La FECEC és membre del Consell Assessor del Pla Director 
d´Oncologia. És el representant dels pacients en aquest òrgan i, 
com a tal, ha assistit a les dues reunions que s’han convocat els 
mesos de febrer i juliol.

La FECEC, juntament amb les Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) i la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), ocupa 
una de les vocalies en representació de les entitats d’àmbit social 
al Consell de Voluntariat i Associacionisme de Catalunya, l’òrgan 
consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i 
de voluntariat. Ha assistit a 4 reunions anuals. 

D’altra banda, la FECEC ha assistit a 4 jornades de treball del 
Consell Consultiu de Pacients: la de Societats Mèdiques, la de 
Drets i deures dels pacients, el mes de març, la II jornada triangular 
Oncologia&Innovació, el mes d’abril i la darrera sobre la valoració 
del projecte Avenç, el mes de setembre de 2015. També ha 
assistit a la III Jornada de Pacients organitzada el 20 d’octubre 
a Barcelona.

La FECEC té representació al Consell d’Administració de l´Institut 
Català d’Oncologia (ICO) i ha assistit a les 4 reunions que s’han 
celebrat durant l’any.

La FECEC ha assistit, el 5 de març, a la Trobada de les entitats 
federades amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias. També ha 
participat a les Assemblees i a les reunions del grup de treball 
sociosanitari organitzades per la Taula del Tercer Sector Social a 
Barcelona. La FECEC ha assistit a les 11 reunions de la PINCAT (la 
Plataforma d’Infància de Catalunya) i a l’acte commemoratiu del 
Dia Internacional de la Pobresa, el passat 17 octubre. La FECEC 
també ha contribuït a donar difusió a la campanya a favor de 
marcar la casella de l’IRPF a “altres fins socials” que organitza 
anualment aquesta entitat.

El 13 d’abril la FECEC ha participat al taller sobre el Codi Europeu 
via online. El 13 de maig ha assistit a la primera conferència 
política sobre supervivents celebrada a Brussel·les i, del 10 al 
13 de novembre, ha assistit al grup de treball ‘Patitent Support 
Group’, al segon seminari sobre el Codi Europeu contra el Càncer 
i a l’Assemblea anual de la European Cancer Leagues.

	

	

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 / SERVEIS A LES ENTITATS FEDERADES

9

REPRESENTACIÓ
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22 DE JUNY

El 22 de juny, l’Hospital del Mar va organitzar la 
jornada “El càncer una altra visió de la malaltia” 
dins els actes dels 100 anys de la institució. La 
FECEC va participar a la taula rodona ‘I jo, què puc 
fer? L’actitud activa del pacient davant la malaltia’.

28 D’ABRIL

20 DE MARÇ

27 D’ABRIL

El Consell Consultiu de Pacients va convidar 
la FECEC a participar, el 20 de març, a la 
jornada de treball sobre ‘Drets i deures dels 
pacients’ organitzada per l’ICS. Hi van participar  
3 representants.

El 27 d’abril, en el marc del Fòrum de l’European 
Society for Therapeutic Radiology and Oncology 
(ESTRO), es va celebrar la jornada de portes obertes 
per a pacients amb càncer. La FECEC i les entitats 
que representa van col·laborar en l’organització 
de la jornada que va incloure xerrades, per part 
d’experts dirigides a pacients, per reflexionar sobre 
les novetats en Oncologia Radioteràpica i sobre les 
necessitats de les persones que han sobreviscut 
a un càncer. També es van realitzar tallers de 
diferents teràpies.

INVITACIÓN
Jornada de puertas abiertas 

para pacientes con cáncer

24 - 28 April 2015
Barcelona, Spain

Deberá cumplimentar está invitación y canjearla a la entrada del Forum a partir de las 16.00 horas del día 27 o haberla cursado con las asocia-
ciones de voluntarios previamente. Cualquier aclaración contacte con: forumpacientes@estro.org

COLABORAN CON EL EVENTO:

WWW.ESTRO.ORG

Pacientes y Médicos juntos contra el cáncer
Domingo 26 de Abril 2015 - Barcelona
Iniciativa de Fundación ESTRO
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ASSISTÈNCIA

La FECEC, va assistir el 28 d’abril, a la ‘ II TROBADA 
TRIANGULAR ONCOLOGIA & INNOVACIÓ CATA-
LUNYA’ organitzada pel Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya i la Direcció General 
d’Organització i Regulació Sanitàries sobre 
oncologia i innovació. L’objectiu principal fou 
identificar, seguint una metodologia participativa, 
un llistat (prioritzant 3 o 4 necessitats) i oferir 
possibles solucions en dos aspectes concrets 
delprocés assistencial cap al pacient amb càncer 
a Catalunya.



25 AL 29 DE SETEMBRE

La FECEC va assistir en el Congrés Europeu 
del Càncer que, enguany, va tenir lloc del 25 
al 29 de setembre a Viena. Aquest congrés 
representa una de les cites més importants per 
parlar sobre el càncer a Europa i per conèixer 
les principals novetats en aquest àmbit des de  
diferents perspectives.
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20 I 21 DE NOVEMBRE

III Jornades Codinucat el 20 i 21 de novembre. El 
president de la FECEC, Ramon Maria Miralles va 
presentar la jornada del dia 21 que donava lloc a 
la conferencia magistral titulada ‘La nutrició en la 
prevenció i el control del càncer. Actualització de 
les evidències científiques’.

2 DE DESEMBRE

Amb el títol ‘Olis d’Oliva. Diàlegs Saludables‘ 
la Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol 
va organitzar un cicle de diàlegs divulgatius 
amb els quals volia arribar als professionals de 
la salut, als mitjans de comunicació i a tots els 
consumidors interessats en l’alimentació i en els  
hàbits saludables. La FECEC va ser convidada a 
la sessió titulada ‘Olis d’oliva i la lluita contra el 
càncer’ celebrada el 2 de desembre al CaixaForum.
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Un dels objectius de la 
FECEC és promoure i 
dur a terme estudis de 
recerca sobre el càncer 
en l’àmbit psicosocial 
i cada any elabora un 
cens d’informació sobre 
l’activitat del sector.

FONT DE CONEIXEMENT
FECEC EN XIFRES

A l’informe “La FECEC en xifres 2014” s’analitzen els recursos, 
activitats i serveis que les entitats federades ofereixen als 
pacients i familiars amb càncer, com ara: Treball Social, Suport 
Psicològic, Oci Hospitalari, Teràpies manuals o Voluntariat, 
entre d’altres. Aquest cens recull l’evolució de l’activitat des de 
l’any 2004. Podeu accedir a aquest document, fent click aquí

ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA 
INTEGRACIÓ I REINCORPORACIÓ 
LABORAL DE LES DONES QUE HAN 
PATIT CÀNCER DE MAMA 
Aquest és un estudi que recull dades qualitatives sobre la 
situació de milers de dones amb formació i experiència que no 
tenen gens fàcil reprendre la seva vida laboral. Això inclou la 
possibilitat d’acomiadament o d’experimentar situacions que 
forcen la seva dimissió, amb el consegüent impacte laboral i 
econòmic i fins i tot emocional que comporta. 

L’estudi es va presentar el 22 d’octubre en el marc de la jornada 
sobre reinserció laboral i càncer de mama. Podeu accedir a 
l’estudi complet, fent click aquí

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2014/12/FECEC-EN-XIFRES-2013.pdf
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2015/10/reinsercio-c%25C3%25A0ncer-mama.pdf
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Fomentar la sensibilització 
i promoure la divulgació 
del Codi Europeu Contra 
el Càncer entre la població 
és una de les tasques 
clau que realitza la 
FECEC. El Codi estableix 
recomanacions i fomenta 
estils de vida saludables 
per prevenir les 
malalties oncològiques.

DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

Campanya “Posem-li pebrots al càncer” impulsada per 
les entitats de la FECEC – Junts contra el càncer, i Condis 
Supermercats. Té com a objectiu fomentar la solidaritat 
amb les persones que pateixen la malaltia i difondre la tasca 
d’acompanyament que realitzen les entitats de la FECEC. En 
aquest sentit, els 69. 328€ recollits els dies 6 i 7 de febrer han 
permès continuar amb els projectes de suport i atenció als 
malalts oncològics i a les seves famílies. La campanya va tenir 
la col·laboració de més de 500 voluntaris, el suport de TMB i 
TRAM en la seva difusió i uns padrins d’excepció: el Dr. Manel 
Esteller i la cuinera, Ada Parellada.

El 4 de febrer la FECEC també va començar un curs d’alimentació 
saludable de 12 hores dirigit als treballadors de l’empresa Blai 
Limousines amb la col·laboració de les dietistes Laura Padró i 
Montse Illán.



TALLER PROTECCIÓ SOLAR DIVULGACIÓ DEL CODI EUROPEU 
ALS MUNICPIS

SETMANA CATALANA DE LA PREVENCIÓ 
DEL CÀNCER (SECAPC)

 “PENTINEM CONTRA EL CÀNCER” 

El 27 de maig el Dr. Eduard Batiste-Alentorn va 
oferir una xerrada-taller, a l’espai Condis Life, 
per parlar de “Com protegir-nos del sol” per 
prevenir el càncer. L’objectiu era conscienciar les 
famílies sobre la necessitat de protegir-se del sol 
diàriament, donar consells simples sobre com 
fer-ho i promoure un estil de vida saludable.

L’any 2006, la FECEC va signar un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 
organitzar conjuntament activitats de promoció i 
de prevenció contra el càncer als municipis de la 
província. En el 2012 també es va iniciar aquesta 
col·laboració amb la Diputació de Lleida. 

Durant el 2015, s’han fet 32 tallers “Jo també 
menjo fruita” a la província de Lleida i 8 tallers a 
la província de Barcelona. Aquesta és una acció 
divulgativa a les escoles dirigida a infants de 5 
anys i a les seves famílies per sensibilitzar-les 
sobre la importància de la ingesta de fruita a la 
dieta diària. En total hi han participat 9 municipis 
catalans i se n’han beneficiat més de 1.000 infants.

Del 2 a l’11 d’octubre, la FECEC i les entitats 
federades han celebrat la Setmana Catalana de la 
Prevenció del Càncer, sota el lema “Actua contra 
el càncer: Menja sa i mou-te!”. 

Més d’una trentena d’activitats s’han realitzat 
arreu de Catalunya amb motiu d’aquesta 
convocatòria, que té per objectiu fomentar un 
estil de vida saludable per prevenir el càncer. 

El 2015 s’ha posat en marxa la campanya 
#menjasaimoute, amb l’objectiu de fomentar 
la participació ciutadana enviant una foto  
menjant sa. L’espot ha estat protagonitzat per la 
xef Carme Ruscalleda.

Les associacions de perruquers de tot Catalunya 
van decidir posar en marxa aquesta campanya, el 
passat 20 de setembre a diferents municipis de 
tot Catalunya amb l’objectiu de recaptar fons a 
favor de la lluita contra el càncer, donar suport 
als pacients i familiars i millorar la seva qualitat 
de vida. Va ser una jornada on la FECEC va poder 
explicar la seva tasca en relació a la prevenció i 
divulgació de la malaltia.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 / DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ
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Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport i la 
col·laboració dels actors de la popular sèrie de 
TV3, ‘La Riera’, que s’han unit a la campanya de 
fotos per contribuir a sensibilitzar la població. La 
campanya ha tingut el suport solidari de: 

Campanya solidària amb 9 passes a TV3.

Campanya solidària amb 13 passes a BTV.

Campanya solidària amb 14 falques a  
Catalunya Ràdio.

Campanya solidària a les pantalles de la xarxa de 
metro TMB.

Campanya solidària als diferents dispositius de la 
xarxa de tramvia TRAM.

Folch, nutricionista, va explicar les propietats 
nutritives d’aquests aliments i la importància de 
fer una dieta saludable. A més, l’acte va comptar 
amb l’assistència de l’ex jugador del FC Barcelona 
i president de la ‘Eric Abidal Foundation’, Eric 
Abidal, que va donar suport a la campanya amb 
el seu testimoni i va posar l’accent en la necessitat 
de fer activitat física diària i una dieta sana per 
adoptar un estil de vida saludable. També van 
col·laborar en la campanya amb la seva presència 
les campiones del món de waterpolo, Anni Espar 
i Mati Ortiz. Al llarg del matí, els assistents van 
poder fer-se un selfie menjant una poma davant 
l’escenari d’un photocall on es van projectar totes 
les cares que es van sumar al repte de fer-se una 
fotografia de la campanya #menjasaimoute.

Durant la setmana també es van organitzar 
diferents tallers per aprendre a confeccionar 
menús saludables per carmanyoles i menús 
saludables i econòmics. Tots els tallers van ser 
impartits per professionals col·legiats al Col·legi 
de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Els 
tallers van tenir lloc a Barcelona, Sabadell, Castellar 
del Vallès, Lleida, Quart, Bellcaire, Vallfogona de 
Balaguer, Granja d’Escarp, Torres de Segre, Cervià 
i Serós. A tots els participants se’ls va entregar un 
estoig de vapor gentilesa de Lekué. En total hi van 
participar unes 200 persones, amb una valoració 
promig de 5,70 sobre 6.
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El Mercat del Ninot de Barcelona va acollir, el 2 
d’octubre, l’acte d’inauguració de la SECAPC en 
una jornada, protagonitzada per diverses cares 
conegudes com les reconegudes cuineres, Carme 
Ruscalleda i Ada Parellada que, en viu i directe, 
van aportar idees per confeccionar menús 
saludables i econòmics basant-se en una sèrie 
de productes frescos. Alhora, la Dra. Montserrat 



Durant la setmana també es van realitzar activitats 
per fomentar l’activitat física. Principalment 
s’hi van adherir la F. DiR fent difusió a tots els 
gimnasos, es van organitzar caminades populars, 
la cursa de BTT Cuabarrada i l’Oncotrail a favor 
d’Oncolliga Girona. La VIII Cursa BTT de Canyelles 
la Cuabarrada (Canyelles) el 18 octubre va 
comptar amb una participació de 500 esportistes 
que, quan passaven per la meta, es podien fer una 
foto tipus “selfie” per adherir-se a la campanya 
#menjasaimoute.

A les escoles, durant tota la Setmana, es 
va organitzar l’espectacle infantil “Hort 
de Marçal”. Aquesta activitat va dirigida 
majoritàriament a nens d’entre 5 i 7 anys.  
Es convida, en un espai públic del municipi i a 

totes les escoles que volen participar, a disfrutar 
d’un espectacle infantil. Després, els alumnes 
fan un taller de muntar i menjar una brotxeta de 
fruita on es tasten més de 5 varietats de fruita. A 
cada nen se li entrega un díptic per als pares. Uns 
2.000 infants van participar d’aquesta activitat, 
als municipis de Vic, Cardedeu, Cassà, Figueres, 
Vilablareix, Palamós, Sant Joan Abadesses, Tona, 
Vilassar de Dalt, Tremp i Almacelles. Es va obtenir 
una valoració dels professors de 5,9 sobre 6.
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Activitat Participants Poblacions N. Accions Valoració 
sobre 6

Espectacle Hort  
del Marçal 2.000 infants

Vic,Cardedeu, Cassà, 
Figueres, Palamós, Sant 
Joan Abadesses, Tona, 
Vilassar de Dalt, Tremp i 

Almacelles

11 5,90

Taller confecció 
menús saludables

Per emportar
200 persones

Terrassa, Palafrugell, Riells 
i Viabrera, Serós, Alguaire, 
AAVV Democràcia, Balàfia 
i Pardinyes a la ciutat de 

Lleida

12 5,7

Foment activitat 
física 500 persones Canyelles 1 nd

#menjasaimoute nd On line 1 nd
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NASSOS CONTRA EL CÀNCER

En aquesta segona edició de la campanya “Nassos 
contra el càncer”, s’han adherit 3 ciutats: Lleida, 
Girona i Sant Cugat del Vallès. La campanya 
vincula les curses populars de Sant Silvestre (31 
de desembre per la tarda) amb un doble objectiu: 
divulgar estils de vida saludables per tenir cura 
de la salut d’un mateix i prevenir malalties com 
el càncer, així com també, recaptar fons. Més de 
5.000 participants es van unir a les curses.

PRINCIPALS XIFRES DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE 
DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ:

Activitats Participants

Dia Mundial contra Càncer: curs alimentació saludable 15
Campanya “Posem-li pebrots al càncer” 45.500

Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 3.000
Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 1000

Taller protecció solar 50
Curses solidàries “Nassos contra el càncer” 5.000

Pentinem contra el càncer 3.000



La FECEC considera 
fonamental la figura del 
voluntari a les entitats 
federades. Per aquest 
motiu dóna suport al 
voluntariat en l’àmbit 
oncològic oferint cursos 
de formació i sessions de 
supervisió a voluntaris i 
coordinadors, promovent 
grups de treball intern i 
organitzant una 
Trobada anual.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 / FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC

FOMENT DEL VOLUNTARIAT 
EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC
FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT 
DE L’ONCOLOGIA

La FECEC va crear l’any 2006 el curs bàsic de voluntariat, dirigit al 
voluntariat hospitalari, domiciliari i testimonial que treballa en 
l’ àmbit de l’oncologia a Catalunya. Els objectius d’aquest curs 
són donar eines als voluntaris de l’àmbit oncològic per realitzar 
la seva tasca. Aquest curs consta de 12 hores i incorpora les 
tres grans dimensions que entren en joc en aquesta tasca: El 
càncer, el fet voluntari i la relació interpersonal. Durant el 2015, 
les 3 edicions s’han fet a Barcelona (16, 17 i 24 abril), a Solsona 
(20 i 21 març) i a Terrassa (6 i 7 novembre). Hi Han participat 58 
persones i la valoració mitjana ha estat de 5,7 sobre 6.

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i l’Escola de Voluntariat del 
Departament de Benestar i Família i es fan conjuntament amb 
la Federació Catalana de Voluntariat Social.
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Activitats Dates Participants Valoració 
sobre 6

Curs de Voluntariat en l’Àmbit de l’Oncologia (Solsona) 20 i 21 de març 15 5,7/6
Curs de Voluntariat en l’Àmbit de l’Oncologia (Barcelona) 16,17 i 24 abril 24 5,6/6
Curs de Voluntariat en l’Àmbit de l’Oncologia (Terrassa) 06 i 07 novembre 22 5,7/6
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XI TROBADA DE VOLUNTARIAT EN  
L’ ÀMBIT ONCOLÒGIC 

L’any 2005 la FECEC va començar a organitzar la 
trobada anual de voluntaris en l’àmbit oncològic, 
amb la voluntat de reconèixer la importància de 
la seva tasca, constituint un espai de trobada per 
aquest col·lectiu . 

La XI edició de 2015, s’ha celebrat el 13 de juny 
a la Sala Moragues del Centre Cultural El Born, 
sota el títol ‘Diàlegs: càncer i voluntariat’. 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 Maria Miralles. L’XI Trobada, 
conduïda per el periodista de TV3, Sr. Ignasi Gaya. 
ha posat l’accent, 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, tal i com ha quedat palès a la 
taula rodona. 

La conferència inaugural, “Per una companyia 
apropiada”, ha estat a càrrec del Dr. Marc Antoni 
Broggi i el Sr. Victor Küppers ha encomanat la seva 
vitalitat a l’auditori amb la seva exposició “Gestió 
de l’entusiasme”. Ha tancat l’acte l’actuació 
musical del grup Vakomba. La valoració dels més 
de 210 assistents ha estat de 5,8/6.

Podeu veure l’àlbum de fotos fent click aquí

I el vídeo resum fent click en aquest enllaç

GRUP DE TREBALL DE L’ÀREA DEL 
VOLUNTARIAT

Durant el 2015 ha continuat la tasca del grup de 
treball, iniciada al 2006, format pels coordinadors 
de voluntariat de les diferents entitats membres. 
Els objectius són representar el grup de 
professionals, ser un punt de trobada i estimular 
l’intercanvi d’experiències i coneixements. Són 7 
reunions: gener, febrer, març, maig i novembre. 

https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.842309005856104.1073741844.549220615164946%26type%3D3
https://youtu.be/5LexQt4WFZE
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SESSIONS VOLUNTARIS PREGUNTEN

SESSIONS FORMACIÓ PER A COORDINADORS DE VOLUNTARIAT

SESSIONS SUPERVISIÓ PER A 
COORDINADORS DE VOLUNTARIAT

Es tracta d’un espai de trobada pels voluntaris 
d’una entitat que treballen directament amb 
pacients i familiars oncològics amb l’objectiu de 
resoldre dubtes i preguntes sobre les situacions 
concretes que es troben en el moment que 
desenvolupen la seva tasca. Les sessions són 
trimestrals o bimensuals, tenen una durada de 
2 a 3 hores i estan dirigides per un formador. 
Durant el 2015 s’han realitzat 6 sessions a les 
seus d’Afanoc Barcelona i Tarragona i F.Oncolliga 
Girona, amb una valoració de 5.5 sobre 6.

El 17 de setembre de 2015, es va organitzar una sessió de formació en gestió del temps a càrrec d’Eva 
Juncosa, professional especialitzat en aquest àmbit, a través de la col·laboració de Gestió solidària. L’objectiu 
del taller era millorar la gestió del temps dels professionals per ser més eficients. Va tenir una durada de 
8 hores i hi van assistir els coordinadors de voluntariat i un membre de la Junta Directiva, interessat en 
aquest tema.

Durant el 2015 s’han consolidat les sessions de 
supervisió per a coordinadors de voluntariat, 
organitzades a petició del grup de treball de 
coordinadors de voluntariat. Durant l’any s’han 
fet 3 sessions amb unes valoracions de 5,8  
sobre 6. 

Activitat N. Sessions Dates Participants Valoració 
sobre 6

Formació 3 Febrer, maig i novembre 58 5,8

Voluntaris pregunten 7 Març, maig, juny i novembre 70 5,5

Trobada voluntariat 1 13 de Juny 210 5,8

Supervisió coordinadors 3 Març, maig i octubre 8 5,8

Formació Coordinadors 1 Setembre 10 nd

Grup de Treball 7 Gener, febrer, març, maig
i novembre. 8 nd

PRINCIPALS XIFRES DEL FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN  
L’ÀMBIT ONCOLÒGIC:
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La Junta Directiva va 
aprovar, el 2013, iniciar un 
nou programa destinat 
a les persones que han 
superat la malaltia. La 
incidència de la malaltia 
cada vegada és més 
elevada i la millora en els 
tractaments proporciona 
taxes de supervivència 
més altes, la qual cosa, 
el col·lectiu de persones 
que superen un càncer 
augmentarà molt en els 
propers anys. 

SUPERVIVENTS
CONEIXEMENT

El mes d’abril es va signar un conveni de col·laboració amb la 
Institució de Medicina lliure per tal de poder oferir accés a la 
medicina privada a través d’aquesta institució.

S’ha publicat l’estudi “Millora de la integració i reincorporació 
laboral de les dones que han patit càncer de mama”. La 
presentació dels resultats s’ha realitzat en el marc de la jornada 
que la FECEC ha organitzat el 22 d’octubre “Reinserció laboral 
i el càncer de mama” al Paranimf de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona. 

Un debat on, per primera vegada, es van conjugar professionals 
de diferents sectors involucrats en aquest àmbit: empreses, 
sector sanitari, sindicats, entitats i testimonis de la realitat. La 
jornada pretenia abordar com es tracta aquest tema dins les 
empreses i el món laboral, les diferències entre les empreses 
grans i petites, quines han de ser les bones pràctiques a 
divulgar, quines dificultats sorgeixen i quines millores caldria 
demanar a l’administració i als serveis sanitaris.

La jornada va concloure en la necessitat de fer un treball conjunt 
entre tots els agents implicats per superar les dificultats laborals 
que pateixen les persones que han superat el tractament.



ACCIONS DE DIVULGACIÓ

El mes de juliol es llança la campanya “Després del càncer i ara què?”, amb l’objectiu de mostrar les 
dificultats de les persones que superen el càncer. El testimoni de la Viky, en Joan, el José Antonio i en 
Bernat ens mostren de primera mà que la malaltia i el seu tractament poden deixar seqüeles físiques, 
però també seqüeles emocionals, dificultats per a la reinserció laboral i per accedir a productes financers 
i assegurances. La campanya busca el suport de ciutadans, hagin o no patit la malaltia, per contribuir a 
evitar l’ estigma i la discriminació que se’n pugui derivar.
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Durant l’any 2015, han estat 
vigents:

• El conveni amb el Dept. de 
Benestar i Família per a la 
promoció del voluntariat.

• El conveni amb el 
Ministerio de Sanidad, 
asuntos sociales y 
igualdad pel programa 
‘Atención Integral 
sociosanitària para 
personas enfermas de 
cáncer y sus famílias’.

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Compte de Pèrdues i Guanys 2015

INGRESSOS
Quotes 14.134,220

Prestació de Serveis 13.669,500
Donacions 93.431,950

Subvencions 176.789,030
TOTAL INGRESSOS ACTIVITATS 298.024,700

DESPESES
Personal 65.234,220

Altres despeses de l’explotació 226.399,050
Amortització 5.142,500

Altres resultats 65,500
TOTAL DESPESES ACTIVITATS 296.841,270

Ingressos financers 0,010
Despeses financeres -

Resultat financer 0,010
Resultat abans d’impostos 1.183,440

RESULTAT EXERCICI 2015 1.183,440



Agraïm la col·laboració de:

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES
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Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones



MENCIÓ ESPECIAL:

ENTITATS FEDERADES:

Sr. Miky Barrero, Sr. Antonio Ortiz, Dr. Marc Antoni Broggi, Sr. Victor Küppers, Sr. 
Ignasi Gaya, Dra. Rosa Roca, Sra. Carme Llobregat, Sr. Jaume Casas, Sra. Emma 
Carreras, Sr. Jordi Puig, Grup VAKOMVA, Sr. Albert Cabot, Sra. Eva Juncosa, Sra. 
Montse Pichot, Sr. Josep L. Torres, Sr. Jesús Mendez, Sr. Vicenç Marion, Sra. Ada 
Parellada, Sra. Carme Ruscalleda, Dra. Montserrat Folch, Sr. Eric Abidal, Sra. Anni 
Espar i Sra. Mati Ortiz, Dra. Consol Lemonche, Dra. Pilar Varela, Dra. Montserrat 
Muñoz, Sra. Tarsi Ferro, Sr. Bernat Antrás, Sra. Anna Delclos, Sra. Anna Fornés, Sr. 
Ramon Vila, Sra. Loly Fernandez, Sra. Mercè Conangla,.Sra. Silvia Moreno, Sra. 
Cristina Fernández, Sra. Viky Marin, Sr. Bernardo Diaz, Sr. José Antonio Trujillo, Sr. 
Joan Vives, Club Atlètic Barcelonès.

La FECEC és la plataforma d’unió de les entitats que lluiten contra el càncer a Catalunya.  
En formen part:
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Hotel d’Entitats La Pau
C/ Pere Vergés, 1, 11è 1a
08020 Barcelona
Tel./ Fax: 93.314.87.53

www.juntscontraelcancer.cat

https://www.facebook.com/fecec.federacio
https://www.youtube.com/channel/UCgAC_6c6hmHwMQhSCQyYBdA
https://twitter.com/FececFederacio
www.juntscontraelcancer.cat



