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L’any 2016 s’ha incorporat una nova entitat federada, concretament Fundació d’ajuda oncològica, Oncovallès. 
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ENTRE ELS SEUS OBJECTIUS FIGUREN:

Aplegar les entitats contra el càncer a Cata-

lunya, obtenir recursos i cooperar en els seus 

projectes.

Realitzar accions concretes d’informació, divul-

gació i sensibilització sobre les malalties oncolò-

giques i la seva problemàtica específica.

Promoure i dur a terme estudis de recerca sobre 

el càncer ja sigui en l’àmbit epidemiològic, pre-

ventiu, clínic o social.

Impulsar la creació, coordinació i promoció de 

grups de voluntaris per realitzar tota mena d’acti-

vitats de lluita contra el càncer.

Impulsar la formació i docència de personal mè-

dic-sanitari en el tractament específic del càn-

cer, així com la divulgació entre els especialistes 

de les recerques en el camp mèdic en els tracta-

ments d’aquesta malaltia.

La Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) és una organització, declarada d’Utilitat Pública, que agrupa i ac-
tua com a nexe d’unió entre les  entitats que lluiten contra aquesta malaltia a Catalunya, tot treballant per integrar esforços 
en aquesta tasca. Actualment la formen 15 entitats.
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Durant l’any 2016, la FECEC ha assistit a 57 reu-

nions en representació de les entitats federades 

en més de 24 òrgans i entitats. 

La FECEC ha editat 78 comunicacions externes, 

ha atès i derivat 138 peticions externes i ha coor-

dinat la sol·licitud i distribució d’un ajut econò-

mic amb el Ministerio de Sanidad.

La FECEC ha participat en 5 jornades de divul-

gació (Marató Donació Sang, Health Chapter, 

Jornada càncer de pàncrees , Jornada càncer de 

pulmó i la Jornada de pacients del Consell Con-

sultiu de Pacients de Catalunya), 3 Congressos 

(Congrés Mundial contra el càncer, V Congrés 

Tercer Sector i 3r Congrés català Associacionis-

me i Voluntariat) i 1 Simpòsium (Institut Català 

Oncologia 10+10). Ha assistit a 6 jornades en re-

presentació de l’entitat i a 14 actes. 

També ha editat l’informe La FECEC en Xifres 2015.

Durant l’any 2016, la FECEC ha organitzat 90 ac-

tivitats de les diferents àrees de treball.

En l’àrea de Voluntariat, ha organitzat 18 activi-

tats entre cursos, jornades i sessions de supervi-

sió, amb més de 380 beneficiaris. El Grup de Tre-

ball de Coordinadors de Voluntariat s’ha reunit 6 

cops al llarg de 2016.

En l’àrea de Divulgació i Prevenció, ha organitzat, 

a tot Catalunya, 69 actes entre tallers, especta-

cles i actes de sensibilització i divulgació. Hi han 

participat 53.000 persones directament i ha afa-

vorit més de 30.000 beneficiaris indirectes.

En l’àrea de Després del càncer, ha continuat 

amb  la campanya “Després del càncer i ara què”, 

ha presentat un pòster al Congrés Mundial con-

tra el càncer,  ha organitzat la jornada de treball 

amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 

(ICAM) i ha estat treballant amb el llançament, 

el primer trimestre del 2017, de 3 nous serveis. 
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 Signatura del conveni amb Petita i Mitjana 

Empresa (PIMEC) per iniciar projecte “Què fer 

quan apareix el càncer a la feina”.

 Edició del Curs de voluntariat oncològic a 

Terrassa.

 Curses solidàries “Nassos contra el càncer”. 

 Assistència i presentació de pòster al Congrés 

Mundial contra el càncer a Paris.

 Edició del Curs de voluntariat oncològic a 

Montblanc.

 Presentació de la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes al conseller de 

Salut, Hble. Sr. Antoni Comín.

 Primera reunió del Grup de Treball sobre 

orientació laboral.

 Jornada de formació per coordinadors 

voluntariat.

 Celebració, el 19 octubre, Dia Mundial contra 

el càncer de mama.

 Assistència a la reunió del Patient Support 

Working Group de l’European Cancer Leagues 

a Paris.

 Organització V Setmana Catalana de la 

Prevenció del Càncer.

 Reunió amb el conseller de Salut, Hble. Sr. 

Antoni Comín.

 Participació V Congrés del Tercer Sector.

 Organització de la reunió del Patient Support 

Working group de l’European Cancer Leagues.

 XII Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic.

 Participació en el 3er Congrés Català 

d’Associacionisme i Voluntariat.

 Inauguració i Participació en el Simpòsium 

ICO 10+10.

 Jornada de treball amb l’Institut Català 

d’Avaluacions Mèdiques (ICAM).

 Llançament enquesta europea sobre el Codi 

Europeu contra el Càncer.

 Celebració, el 4 de febrer, del Dia Mundial 

contra el càncer.

 Edició del Curs de voluntariat oncològic a 

Barcelona.

 Participació Marató de donants de sang. 

 Primera reunió del GT de Coordinadors de 

voluntariat.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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Com a plataforma d’unió de les 15 entitats federades que lluiten contra el càncer a Catalunya, la FECEC ofereix serveis de 
comunicació, representació, formació, facilitador de coneixement i coordinació d’ajuts econòmics

SERVEIS A LES ENTITATS FEDERADES

Resum anual

COMUNICACIÓ

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 trans-

metre informació d’interès sobre el sector.

La FECEC, Junts contra el càncer incorpora també un blog que inicialment 

era sobre el voluntariat, però que ara s’ha obert a la resta de temàtiques 

que tracta l’entitat: voluntariat, prevenció, serveis de suport i després del 

càncer. 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.

BUTLLETÍ FECEC INFORMA

És un servei d’ informació en forma de butlletí digital que s’envia a les en-

titats membres per correu electrònic amb una periodicitat quinzenal. Està 

estructurat en quatre seccions que contenen informació sobre: notícies, 

formació, subvencions i agenda. Amb el canvi d’imatge i logotip, també 

s’ha fet un nou disseny d’aquest butlletí.

BUTLLETÍ ACCIÓ FECEC

Butlletí digital trimestral dirigit als agents que tenen relació amb la Fede-

ració, 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. S’adreça a unes 1.350 persones.

RECULL PREMSA ACTUALITAT SETMANAL

Des de l’any 2009, s’envia un recull de premsa de notícies a totes les enti-



CEC també ha participat a 3 reunions de la PINCAT (la Plataforma d’In-

fància de Catalunya). També ha assistit a l’acte inaugural del V Congrés 

del Tercer Sector organitzat per aquesta entitat. D’altra banda, la FECEC 

ha contribuït a donar difusió a la campanya a favor de marcar la casella 

de l’IRPF “altres fins socials” que organitza anualment aquesta entitat.

La FECEC, com entitat federada a l’European Can-

cer Leagues, ha participat en el grup de divulgació 

del Codi Europeu contra el càncer i en particular en 

l’enquesta on line per saber quin coneixement tenia la població del Codi. 

Ha organitzat el 21 i 22 de juny la reunió del Patient Support Working 

Group a Barcelona i ha assistit a la reunió d’aquest grup a Paris.

Després d’algunes reunions prèvies, al maig del 2016 

la FECEC entra com entitat adherida a l’organització 

estatal Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

que engloba les principals entitats que treballen amb pacients. La FE-

CEC ha mantingut una reunió online amb ells a l’octubre i una reunió 

presencial a Barcelona, coincidint amb la presentació d’aquesta entitat al 

conseller de Salut, Hble. Sr. Antoni Comín.

WEB 2.0 I XARXES SOCIALS

Amb el nou web, les visites promig es situen al voltant de les 1.500 visites 

mensuals i 3.000 pàgines vistes al mes. 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 de 2016 tenia 639 “likes” 

i un abast mensual promig de les publica-

cions de 19.842 persones.

Twitter: neix l’any 2014, té 1.107 seguidors 

a desembre de 2016 i un abast mensual 

promig de 23.650 persones.

Canal Youtube: neix el 2012, actualment té 

30 vídeos publicats.

APARICIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

Durant el 2016, la FECEC ha emès 5 notes de premsa. Ha estat mencionada 

en els mitjans de comunicació de Catalunya 53 vegades. De les quals, 16 en 
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entrevistes de programes de ràdio, 33 aparicions en premsa escrita o online 

i en 4 notícies a televisió.

Per altra banda ha produït dos espots publicitaris que han estat difosos en 

campanyes solidàries dels mitjans. Concretament 26 pases a Tv3 i Beteve, 

14 falques a Catalunya Ràdio i emissions durant una setmana a la xarxa de 

metro de TMB i la xarxa de tramvia TRAM.

ESPAI DE TROBADA

El Grup de Treball de Coordinadors de voluntariat, molt consolidat, s’ha 

reunit 7 vegades durant el 2016.

I s’ha creat un grup de treball específic, bàsicament de treballadors socials, 

per consensuar la metodologia a utilitzar en el nou servei d’orientació labo-

ral que es posarà en marxa el 2017.

Veure la pàgina Facebook FECEC

Consulteu el Twitter FECEC

Visitar el nostre canal Youtube

PERIODICITAT ENVIAMENTS 
ANUALS TAXA RESPOSTA

FECEC 
informa Quinzenal 24 40,52%

Acció 
FECEC Trimestral 4 37,44%

Actualitat 
setmanal Setmanal 50 34,06%

tats federades. Les notícies són sobre temes d’oncologia, recerca, estils de 

vida saludable i tercer sector. Aquest enviament és setmanal.

COORDINACIÓ AJUTS ECONÒMICS

Durant el 2016, la FECEC ha presentat, de forma coordinada amb les entitats federades, 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 als seus familiars”, conjuntament amb 8 entitats federa-

des. Durant el 2016, també ha executat aquest mateix projecte, que va ser resolt favorablement durant el 2015.

REPRESENTACIÓ

La FECEC és membre del Consell Assessor del Pla 

Director d’Oncologia. És el representant dels paci-

ents en aquest òrgan, i com a tal ha assistit a les 

dues reunions que s’han convocat a l’abril i al novembre.

La FECEC, ostenta una de les vocalies en representació de 

les entitats d’àmbit social al Consell de Voluntariat i Associ-

acionisme de Catalunya, l’òrgan consultiu i d’assessorament 

del Govern en matèries associatives i de voluntariat. Ha as-

sistit a les 4 reunions anuals que l’òrgan ha convocat. I ha participat en el 

3er Congrés Català d’Associacionisme i  Voluntariat del 20 de maig.

D’altra banda, la FECEC ha assistit a 3 jornades de treball 

del Consell Consultiu de Pacients, al gener, juny i no-

vembre de 2016. A la reunió del 25 de maig de presen-

tació amb el conseller de Salut, Hble. Sr. Antoni Comín. També ha assistit 

a la IV Jornada de Pacients organitzada el 16 desembre a Barcelona.

La FECEC té representació al Consell d’Administra-

ció de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), i ha assistit 

a les  reunions que s’han celebrat durant l’any.

La FECEC ha assistit a 3 reunions organitzades per 

la Taula del Tercer Sector Social a Barcelona. La FE-
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ASSISTÈNCIA A ACTES, JORNADES I CONGRESSOS
 

18 AL 22 GENER 

Participació en la marató de donants de sang 2.0 de Catalunya  organitza-

da pel Banc de Sang i Teixits.

20 GENER 

Health Chapter Tics i Salut. Acte organitzat per la Fundació iSYS. Participa-

ció en la taula rodona “Canvis que ha provocat la introducció de la eHealth  

en la vida dels pacients”.

20 FEBRER

Assistència a l’acte a l’Auditori de Girona per la celebració dels  20 anys de 

la F. Oncolliga Girona.

18 al 22 gener

14 al 17 juny 21 i 22 juny 5 octubre

20 gener 20 febrer

18 ABRIL 

Presentació al Caixa Fòrum de l’activitat de l’Obra Social La Caixa a Barcelona.

20 ABRIL 

Assistència a la conferència d’Oriol Illa, President de la Taula, en el Foro Tribuna.

21 ABRIL 

Assistència i participació al Simposi ICO 10+10 per celebrar els 20 anys de 

la institució. El Vicepresident de la FECEC, Sr. Francesc Viñas va inaugurar 

i participar en una de les taules rodones de la tarda destinada a pacients.

12 MAIG 

Assistència a l’entrega de premis de la F. Factor Humà al Caixa Fòrum.

20 MAIG 

Participació en el 3er Congrés Català d’Associacionisme i Voluntariat que es 

va celebrar a Barcelona. Més de 6 entitats federades van participar en alguna 

de les reunions de treball pre-congressuals celebrades a tot el territori. 

1 JUNY 

Assistència a la jornada BIZBarcelona, emprenedoria, pimes i economia social.

14 AL 17 JUNY 

Congrés del Tercer Sector. El president va participar en l’acte inaugural, 

junt amb els presidents de la resta d’entitats que agrupa la Taula. Vam 

participar a la Mostra de les 35 entitats membres de la Taula d’entitats del 

tercer Sector Social de  Catalunya, al vestíbul del TNC.

 

16 JUNY

Assistència a la jornada Premis Foro Albert Jovell  a Barcelona.

21 I 22 JUNY 

FECEC va organitzar la reunió del grup de treball del Patient Support  Working 

Group de l’European Cancer Leagues a Barcelona, a la seu de la F.E.Villavecchia 

que  va cedir l’espai. Josep Maria Borràs, director del Pla Director d’Oncologia 

i Anna Varderi, membre de la FECEC, van donar la benvinguda als assistents. 

La millora del suport als pacients, l’elaboració d’un Atles conjunt sobre com es 

desenvolupen els programes de rehabilitació en els diferents països i la crea-

ció d’una iniciativa per consensuar el posicionament sobre l’accés als medica-

ments van ser els principals punts que va tractar el PSWG durant les jornades. 

Així mateix les entitats catalanes adherides a la FECEC, van presentar tres pro-

jectes que duen a terme en l’àmbit de la rehabilitació i pal·liatius i van mostrar, 

en una visita sobre el terreny, els serveis d’acollida i suport a familiars amb nens 

malalts de càncer que ofereix La Casa dels Xuklis, gestionada per AFANOC.

22 JUNY

Assistència, suport i difusió de la jornada sobre Càncer de Pàncrees a Bar-

celona, organitzada per la F. Más que Ideas.

22 SETEMBRE

Assistència a l’acte institucional organitzat per l’AECC per presentar el dia 

mundial de la recerca en oncologia.

23 SETEMBRE

Assistència a la jornada organitzada per Trust Law per a les entitats sense 

ànim de lucre.

3 OCTUBRE

Assistència a la jornada sobre Ostomia, organitzada per ACO en motiu del 

dia internacional de l’Ostomia.

5 OCTUBRE

Presentació dels resultats de l’estudi Cohort Dama.

10 OCTUBRE 

Assistència a la jornada de cures pal·liatives pediàtriques organitzada per 

la F.E.Villavecchia.

PETICIONS DERIVADES A LES ENTITATS

Durant l’any 2016, la FECEC ha rebut unes 138 peticions d’informació que 

han estat derivades a les diferents entitats federades segons el seu origen 

i l’àrea geogràfica a la qual pertanyen. Aquest servei s’ha incrementat un 

60% respecte l’any passat.



Centres Promotors de la Salut  que va comptar amb la Dra. Angela Coulter 

a la conferència inaugural.

20 NOVEMBRE

IV Jornades del CoDiNuCat amb l’assistència del Dr. Eduard Batiste-Alen-

torn on es va aprovar durant l’Assemblea la postura sobre làctics i càncer 

que es presentarà durant el primer trimestre del 2017.

25 I 26 NOVEMBRE

Assistència i presentació de pòster a la reunió de la Fundació Rotària a Madrid. 

1 DESEMBRE

Assistència a l’acte del dia internacional del Voluntariat a Sant Cugat del Vallès.

2 DESEMBRE

Assistència a la presentació del Pla d’Atenció integrada social presentada 

pel govern de la Generalitat de Catalunya.

16 DESEMBRE

Participació en els grups de treball previs i a la presentació durant la Jorna-

da del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya “Connectant Persones”, 

de les principals conclusions d’aquests grups.
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18 I 19 OCTUBRE

Participació en l’encesa de llums per commemorar el Dia Mundial del càn-

cer de mama.

27 OCTUBRE

Assistència, suport i difusió de la jornada sobre Càncer de Pulmó a Barce-

lona, organitzada per la F. Más que Ideas

31 OCTUBRE

Segona reunió anual del PSWG a Paris on s’aprova la versió definitiva de 

l’Atles dels programes de rehabilitació.

1 AL 3 NOVEMBRE

Assistència al Congrés Mundial contra el Càncer a Paris organitzat per la Unió In-

ternacional contra el Càncer (UICC). La FECEC va presentar el pòster sobre “How to 

improve the return to work for breast cancer survivors?” Action-research in Catalo-

nia, va assistir a les sessions dels eixos de prevenció, empoderament de la societat 

civil i suport a pacients i famílies. També va mantenir diferents reunions amb re-

presentants de les Associacions: Flemish Cancer League, MacMillan Association i 

Danish Cancer Society per aprendre sobre els seus programes de Return to Work.

11 NOVEMBRE

Assistència a la IV Jornada de promoció de la Salut de la Xarxa d’Hospitals i 
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Durant el 2016 la FECEC ha signat els següents convenis de col·laboració:

 Fundació DiR. La Fundació DiR i la Federació Catalana d’Entitats contra 

el Càncer (FECEC) sumaran esforços per, al llarg d’aquest any 2016, portar 

a terme una sèrie d’accions amb la finalitat de conscienciar a la població 

de la importància de fer exercici físic, així com de seguir hàbits de vida 

saludables que ajudin a la prevenció del càncer.

 Amb l’Associació Qualyvida per encetar un Fòrum virtual per a persones 

que han superat la malaltia i estan interessades en participar en un estudi 

sobre estils de vida i post-càncer.

 Amb la Fundació Mas que Ideas pel suport i difusió de les jornades divul-

gatives en tipus de càncer i  les publicacions associades.

 Amb Naturtime per ser l’entitat destinatària del “dorsal solidari” de les dife-

rents competicions esportives que aquesta entitat organitza durant l’any 2016.

 Amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb la voluntat de facilitar la realitza-

ció d’activitats de divulgació i suport a la recerca oncològica de l’ICO, concreta-

ment en el Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer (ProCURE)

 
 Amb la Pimec Vallès Oriental per iniciar el programa “Què fer quan apareix 

el càncer a la feina”. L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’infor-

mació i assessorament que tenen els responsables de les pimes i treballa-

dors autònoms quan es diagnostica un càncer a un dels treballadors i re-

soldre el desconeixement sobre el curs i les conseqüències de la malaltia.

Es mantenen els convenis de col·laboració amb l’Associació Gestió Solidà-

ria, TRAM BESÒS, el Pla Director d’Oncologia i el Col·legi de Nutricionistes 

i Dietistes de Catalunya.
1 a 3 de novembre 1 a 3 de novembre
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Un dels objectius de la FECEC és promoure i dur a terme estudis de recerca sobre el càncer a nivell psicosocial. Tanmateix, 
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 2015” s’analitzen els recursos, activitats i ser-

veis 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. Poden accedir a aquest document mitjançant l’adreça:

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2017/02/INFOR-

ME-FECEC-EN-XIFRES-2015.pdf

ALTRES
Participació en l’Estudi sobre les necessitats dels pacients oncològics im-

pulsat per l’AECC. L’entorn actual, amb l’augment de la supervivència, 

l’evolució de les noves tecnologies de la informació i comunicació, la im-

plicació de tots els nivells assistencials per a la prevenció, diagnòstic i trac-

tament del càncer i el treball en xarxa, entre d’altres factors, afavoreixen la 

necessitat d’analitzar les necessitats actuals i futures dels pacients afectats 

de càncer i de les seves famílies a Catalunya. 
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| FONT DE CONEIXEMENT

Una de les tasques clau que realitza la FECEC és la de fomentar la sensibilització i promoure la divulgació del Codi Euro-
peu Contra el Càncer entre la població. El Codi estableix recomanacions i fomenta estils de vida saludables per prevenir les 
malalties oncològiques.

DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER
 

La campanya “Posem-li pebrots al càncer” està  impulsada per les entitats 

de la FECEC – Junts contra el càncer, i Condis Supermercats. Té com a ob-

jectiu fomentar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia i 

difondre la tasca d’acompanyament que realitzen les entitats de la FECEC. 

En aquesta segona edició, celebrada el 29 i 30 de gener, han participat més 

de 500 voluntaris i ha aconseguit recaptar 73.890 euros amb la venda de 

49.260 bosses de pebrots solidaris, superant les vendes aconseguides l’any 

passat. La iniciativa ha comptat amb uns padrins excepcionals: la cuinera 

Ada Parellada, el grup musical Blaumut, les periodistes Elisenda Camps i 

Xantal Llavina i el Dr. José Ramón Germà Lluch, Director de Coneixement i 

Recerca de l’Institut Català d’Oncologia. Els fons aconseguits s’han destinat 

íntegrament als programes de suport i atenció als malalts de càncer i les 

seves famílies.  

Per altra banda, s’han efectuat iniciatives solidàries com la Passejada jove a 

Tordera o la cursa organitzada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.
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ENQUESTA EUROPEA SOBRE EL 
CODI EUROPEU CONTRA EL CÀNCER

A través de l’European Cancer Leagues, la FECEC 

ha participat en la investigació a nivell europeu 

sobre el coneixement que hi ha entre la pobla-

ció europea sobre el Codi Europeu. S’han traduït 

al català les més de 30 preguntes que l’enquesta  

contenia. S’ha convidat a la població a partici-

par en aquesta recerca durant 2 mesos (del 19 

de febrer al 4 d’abril) a través de les xarxes so-

cials i el web. En el cas català, més dels 65% de 

les respostes indiquen un desconeixement de 

l’existència del Codi Europeu contra el càncer i 

la majoria indiquen que modificaran el seu estil 

de vida. L’objectiu final és detectar les mancan-

ces per millorar els missatges i les recomanaci-

ons relacionades amb la prevenció del càncer.  

Els resultats de l’enquesta s’han presentat en un 

pòster en el Congrés Mundial sobre el Càncer ce-

lebrat a Paris.

SETMANA CATALANA DE LA 
PREVENCIÓ DEL CÀNCER (SECAPC)  

Del 29 de setembre al 9 d’octubre, la FECEC i les 

entitats federades han celebrat la Setmana Ca-

talana de la Prevenció del Càncer, sota l’eslògan 

“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 convocatò-

ria, que té per objectiu fomentar un estil de vida 

saludable per prevenir el càncer. 

Per tercer any consecutiu 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 

pels actors protagonistes de la sèrie “La Riera”: 

Mercè Sampietro i Jordi Planas. Aquesta inicia-

tiva ha comptat amb el suport i la col·laboració 

de cares conegudes així com la col·laboració de 

TV3, Catalunya Ràdio, TRAM, TMB, BTV i la Xarxa 

de televisions locals en la cessió d’espais publi-

citaris. 

El Mercat de les Corts de Barcelona ha acollit, el 

28 de setembre, l’acte de presentació de la SE-

CAPC en una jornada,  protagonitzada pel cuiner 

Marc Ribas, xef i presentador del programa 

Cuines de TV3 i dinamitzat pel periodista Marc 

de las Heras. En Marc Ribas ha preparat, amb el 

suport de l’Alba Cabello de l’equip olímpic de 

natació sincronitzada, la recepta saludable “Es-

paguetis de carbassó al pesto”. Una demostra-

ció que menjar saludable és senzill, fàcil i bo. A 

continuació s’ha fet una demostració de Zumba, 

amb els monitors del centre DiR, en la que han 

participat els alumnes de 3er d’ESO de l’Institut 

Les Corts que han assistit a l’acte.

A les escoles, durant tota la Setmana s’ha or-

ganitzat l’espectacle infantil “Hort d’en Marçal”. 

Aquesta activitat va dirigida majoritàriament a 

nens d’entre 5 i 7 anys.  Es convida, en un espai 

públic del municipi a totes les escoles que vo-

len participar, a gaudir d’un espectacle infantil 
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de 40’. Més de 1.900 infants han participat en aquesta activitat, als municipis de Borges Blanques, Roses, Celrà, Fornells, Sant Coloma de Farners, Tona, 

Vic, Vilassar de Dalt  i Castellbisbal. 

S’han organitzat diferents activitats per promoure l’activitat física entre la població, principalment s’ha adherit a la campanya la F.Dir amb difusió a tots 

els gimnasos, s’ha organitzat la IX cursa de BTT Cuabarrada a Canyelles (9 octubre) i la UT de la Serra de Montsant ( 22 octubre) . Tots els participants, es 

podien fer una foto tipus “selfie” per adherir-se a la campanya #menjasaimoute. Durant la setmana també s’ han organitzat diferents tallers per aprendre 

a confeccionar menús saludables per carmanyoles. Tots els tallers han estat impartits per professionals col·legiats al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes 

de Catalunya i s’han organitzat tallers a Barcelona, Rubí, Parlavà, Albons, Lleida, Agramunt, Almacelles, i Solsona. Les valoracions dels participants són de 

5,60 sobre 6.

DONES D’AIGUA

Dones d’aigua és un projecte solidari que s’em-

marca dins de la col·laboració entre la Fundació 

DiR i la Federació Catalana d’entitats contra el 

càncer(FECEC) amb l’objectiu final de lluitar 

contra el càncer de mama. 

Durant el matí del 22 d’octubre s’han combinat 

diferents activitats relacionades amb el ioga, 

l’aquagym o xerrades informatives acompanya-

des per un brunch, aprofitant l’espai aquàtic i els 

jardins de DiR Diagonal.
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ACTIVITAT PARTICIPANTS POBLACIONS N. ACCIONS VALORACIÓ 
SOBRE 6

Hort del Marçal 1.900 infants
Borges Blanques, Roses, Celrà, Fornells, Sant Coloma de 

Farners, Tona, Vic, Vilassar de Dalt,  i Castellbisbal
8 5,90

Taller confecció menús 
saludables per emportar

195 persones
Barcelona, Rubí, Parlavà, Albons, Lleida, Agramunt,  

Almacelles, i Solsona
8 5,60

Foment activitat física 1.000 persones Canyelles, Cornudella de Montsant 2 n.d.

#menjasaimoute n.d. On line 1 n.d.



Un dels objectius d’aquesta iniciativa és conscienciar que l’activitat física 

pot ajudar a la millora de l’estat físic, reduir la fatiga, l’estrès i sobretot dis-

minuir el risc de patir algun tipus de càncer, particularment el de mama. 

Alhora aquest acte vol informar i prevenir a la població sobre aquest tipus 

de càncer, reunint en la jornada persones que convisquin amb la malaltia 

–directa o indirectament- s’hi sentin vinculades o estiguin sensibilitzades 

amb l’impacte personal i social de la mateixa.

DIVULGACIÓ CODI EUROPEU

Els convenis de col·laboració amb la F.DiR, TRAM, tramvia de Barcelona i 

Naturtime , permeten a la FECEC accedir a  nous públics per donar-los a 

conèixer els principals punts del Codi Europeu contra el Càncer.

En el cas de TRAM, a través de les pantalles de les màquines de venda 

de bitllets.

En el cas de Naturtime, amb la distribució de díptics del Codi Europeu 

en totes les curses que organitzen durant l’any.

En el cas de la F.DiR amb l’ús del canal de televisió DiR per tots els seus 

centres, així com les seves xarxes socials.

NASSOS CONTRA EL CÀNCER

Recaptar fons per dedicar-los a la lluita contra el càncer i promocionar es-

tils de vida saludables. Aquest és l’objectiu de la tercera campanya ‘Nassos 

contra el càncer’ impulsada per la FECEC, a la que s’han unit les curses 

de cap d’any de Girona, Lleida, Sant Sadurní d’Anoia, Oliana i El Vendrell. 

Han participat més de 4.000 persones que han rebut un díptic del Codi 

Europeu contra el Càncer. El lema de ‘Nassos contra el càncer’ surt del dia 

de la celebració de les curses. Tradicionalment, el 31 de desembre és el 

dia de l’Home dels Nassos. Un personatge mitològic català que té tants 

| DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ
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DIVULGACIÓ DEL CODI EUROPEU 
ALS MUNICIPIS

PRINCIPALS XIFRES DE LES ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ:

ACTIVITATS PARTICIPANTS VALORACIÓ 
SOBRE 10

Campanya “Posem-li pebrots al càncer” 45.500 n.d.

Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 3.000 9

Divulgació del Codi Europeu als municipis 1.000 9,2

Dones d’Aigua 100 n.d.

Curses solidàries “Nassos contra el càncer” 4.000 n.d.

Divulgació Codi Europeu (convenis i enquesta) 30.000 n.d.

L’any 2006, la FECEC va signar un conveni de 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 

organitzar conjuntament activitats de promoció 

de prevenció contra el càncer als municipis de la 

província. En el 2012 també s’ha iniciat la col·la-

boració amb la Diputació de Lleida. 

nassos com dies té l’any però només es fa visible 

el 31 de desembre o cap d’any. Aquest dia, els 

més menuts esperen trobar-se un home amb 31 

nassos, però com que només es pot veure un dia 

a l’any, resulta que és com tots els humans, amb 

un sol nas.

Durant el 2016, s’han realitzat  35 tallers “Jo també 

menjo fruita” a 10 municipis amb una participa-

ció de 747 nens a la província de Lleida i 7 tallers 

a la província de Barcelona. Aquesta és una ac-

ció divulgativa a les escoles dirigida a infants de 5 

anys i les seves famílies, per sensibilitzar-los sobre 

la importància de la ingesta de fruita a la dieta 

diària. En total hi han participat 11 municipis cata-

lans, amb la participació de més de 1.000 infants. 

La valoració dels professors és positiva, 9,2/10, 

amb comentaris com “He trobat molt adient 

el treball de les fruites com a eix conductor per 

parlar de la salut” o  “la manera que ha portat a 

terme l’activitat és molt propera als nens, és di-

nàmica i significativa”.



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, proposant sessions de supervisió a voluntaris i coordinadors, promovent 
grups de treball intern i organitzant una Trobada anual.

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, do-

miciliari 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 di-

mensions que entren en joc en aquesta tasca: El 

càncer, el fet voluntari i la relació interpersonal. 

Durant el 2016, les 3 edicions s’han fet a Barce-

lona (18, 19 i 20 Febrer), Montblanc (25 i 26 No-

vembre) i a Terrassa (16 i 17 Desembre). Hi han 
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| FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC

participat 66 persones i la valoració promig ha 

estat de 3,6 sobre 4.

Aquests cursos estan reconeguts pel Departa-

ment de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’ 

Escola de Voluntariat del Departament de Ben-

estar i Família i es fan conjuntament amb la Fe-

deració Catalana de Voluntariat Social.

Per altra banda, s’ha fet una formació  per perso-

nes laringectomitzades que fan voluntariat testi-

monial. El curs s’ha fet el 10 i 12 maig, ha tingut una 

durada de 6h i s’ha fet al centre de recuperació 

de la veu per laringectomitzats de Terrassa. S’han 

inscrit 16 persones. La valoració ha estat de 5,1/6.

FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC |
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ACTIVITATS DATES PARTICIPANTS VALORACIÓ 
SOBRE 4

Curs de Voluntariat en l’Àmbit de 
l’Oncologia (Barcelona)

18,19 i 25 Febrer 25 3,63

Curs de Voluntariat en l’Àmbit de 
l’Oncologia (Montblanc)

25 i 26 Novembre 22 3,7

Curs de Voluntariat en l’Àmbit de 
l’Oncologia (Terrassa)

16 i 17  Desembre 19 3,7

Formació per voluntaris 
laringectomitzats

10 i 11 Maig 16 n.d.
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| FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC

XII TROBADA DE VOLUNTARIAT EN L’ ÀMBIT 
ONCOLÒGIC 

L’any 2005 la FECEC va començar a organitzar la trobada anual de volunta-

ris en l’ àmbit oncològic, amb la voluntat de reconèixer la importància de 

la seva tasca, tot constituint un espai de trobada per aquest col·lectiu . La 

XII edició de 2016, s’ha celebrat  el 7 de maig sota el títol “Voluntariat, com 

cuidar-nos”. El director general d’Acció Cívica i Comunitària de la Genera-

litat, Bernat Valls va inaugurar la jornada, juntament amb el president de 

la FECEC, Ramon Maria Miralles. Durant la jornada s’ha reflexionat sobre 

la importància que els voluntaris tinguin cura del seu propi benestar per 

desenvolupar la seva tasca d’una manera eficaç.  El periodista Jaume Bar-

berà, va impartir la xerrada col·loqui “No som res sense els altres”. Després, 

va tenir lloc una taula rodona “Propostes per cuidar-se” amb la participació 

d’Àngels Cassany, pintora de mandales per a l’ànima, Wai Wai Cho Sum, 

infermera acupuntora i professora de Qigong i Joan Enric Puig, Sofròleg on 

els propis convidats van compartir les seves experiències i punts de vista 

sobre el benestar físic i emocional. 

En el mateix sentit, el coach, formador i cap d’Acció Social de Càritas Dio-

cesana de Barcelona, Eduard Sala, va recollir les principals conclusions de 

la taula amb la xerrada “cuidar-nos per cuidar millor els altres”, La cloenda 

va anar a càrrec de la Coral Noves Veus del Centre de Rehabilitació de La-

ringectomitzats de Terrassa (CRL). La jornada va estar conduïda per Ignasi 

Gaya, periodista dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya. 

GRUP DE TREBALL DE L’ÀREA DEL VOLUNTARIAT

Durant el 2016 el grup de treball de coordinadors s’ha reunit en 6 ocasi-

ons. Gener, Febrer, Març, Abril, Juny i Novembre en sessions de 2 hores. 

Amb l’objectiu de definir el programa de la Trobada anual i compartir les 

conclusions del Congrés de Voluntariat i Associacionisme, la formació dels 

voluntaris i la formació pels coordinadors de voluntariat. 

SESSIONS VOLUNTARIS PREGUNTEN

Es tracta d’un espai de trobada pels voluntaris d’una entitat que treballen 

directament amb pacients i familiars oncològics, per resoldre dubtes i pre-

guntes sobre les situacions concretes amb les quals es troben al portar a 

terme la seva tasca. 

Un formador assisteix trimestralment a totes les entitats que ho vulguin, 

per a donar una formació continuada als voluntaris. Enguany s’han fet 3 

sessions a Tarragona, Barcelona i Girona.

SESSIONS SUPERVISIÓ PER A COORDINADORS DE 
VOLUNTARIAT

Durant el 2016 s’han consolidat les sessions de supervisió per a coordina-

dors de voluntariat, organitzades a petició del Grup de Treball de Coordi-

nadors de voluntariat. Durant l’any s’han fet 3 sessions. Les valoracions són 

d’un 5,8 sobre 6 la sessió.

SESSIONS DE FORMACIÓ PER A COORDINADORS DE 
VOLUNTARIAT

A través de Gestió Solidària, s’ha pogut realitzar una formació sobre programació neurolingüística 

(PNL), a càrrec de la Sra. Eva Juncosa. Aquesta formació ha durat tot un dia (8h) i es va celebrar el 13 

d’octubre amb la participació de tot els membres del Grup de coordinadors de voluntariat.

Les valoracions han estat positives: 5,5/6, considerant-la molt útil per a la gestió de les seves tasques 

professionals.

PRINCIPALS XIFRES DEL FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC
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ACTIVITATS N. SESSIONS DATES PARTICIPANTS VALORACIÓ 
SOBRE 6

Formació 4
Febrer, maig, 
novembre i 
desembre

82 5,8

Voluntaris pregunten 3 Març, maig 30 5,5

Trobada voluntariat 1 7 maig 250 5,6

Supervisió coordinadors 3
Març, maig i 
novembre

8 5,8

Formació Coordinadors 1 13 octubre 10 5,5

Grup de Treball 6 8 n.d.

FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC |
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| DESPRÉS DEL CÀNCER

Conscients que la incidència de la malaltia és més elevada i que la millora en els tractaments proporciona taxes de super-
vivència i/o cronicitat més altes, el col·lectiu de persones que superen un càncer augmentarà molt en els propers anys i cal 
treballar per a la seva qualitat de vida . 

després del càncer

CONEIXEMENT 

S’han fet sessions de retorn amb les entitats federades de l’estudi publicat 

el 2015 “Millora del retorn laboral“. 

S’ha celebrat una jornada de treball amb l’Institut Català d’Avaluacions Mè-

diques el 4 de març. La Dra. Zuazu va presentar l’ens. L’objectiu era crear 

ponts de diàleg. Els participants de les entitats  van poder resoldre dubtes 

que tenen quan els pacients s’adrecen a ells.

La FECEC ha presentat un pòster en el Congrés Mundial contra el Càncer 

celebrat a Paris el 2 i 3 novembre. L’abstract està basat en l’estudi que porta 

el mateix nom ‘Reinserció laboral i Càncer de Mama’ que va elaborar i pre-

sentar la FECEC, el 2015, amb l’objectiu d’abordar els problemes laborals 

que afronten els supervivents de càncer de mama.

Reunions amb els principals sindicats, patronal PIMEC, secretari general del de-

partament de Treball, Responsables del programa Incorpora, Mútues de treball, 

Directora Seguretat Social a Barcelona i Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.
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DESPRÉS DEL CÀNCER |

“QUÈ FER QUAN APAREIX EL 
CÀNCER A LA FEINA”

La FECEC, Junts contra el càncer, juntament 

amb la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

PIMEC ha signat un conveni per posar en marxa 

el projecte “Què fer quan apareix el càncer a la 

feina” amb la finalitat de millorar l’experiència 

del càncer al lloc de treball. És un programa de 

suport a empreses i treballadors que arrancarà 

el primer trimestre del 2017 com a prova pilot a 

la comarca del Vallès Oriental. Els objectius que 

persegueix són:

 Acompanyar i donar suport durant el procés als 

agents implicats per tal de millorar l’experièn-

cia del càncer a la feina.

 Contribuir a evitar l’estigmatització del col·lec-

tiu en l’àmbit laboral.

 Millorar, en la mesura del possible, les possibili-

tats de les persones que viuen amb càncer de 

mantenir o de reprendre un rol laboral actiu 

després del diagnòstic i durant el tractament 

del càncer.

REINCORPORACIÓ LABORAL

Sovint les persones que han patit la malaltia, 

degut a les seqüeles físiques del tractament, 

no poden realitzar la feina que desenvolupaven 

amb anterioritat però han de treballar. Davant 

aquesta necessitat, la FECEC està estudiant bus-

car aliats per a un nou servei d’orientació laboral 

que es posarà en marxa el 2017

ESPAI DIGITAL 
#despresdelcancer

Espai digital per oferir informació veraç a les 

persones que han superat o cronificat el càncer. 

L’espai s’articula sobre 4 àmbits: “Com estic” so-

bre les seqüeles físiques i emocionals de la ma-

laltia, “Em cuido” sobre les activitats per mante-

nir un estil de vida saludable, “Serveis”, els serveis 

que des de les entitats s’ofereixen i “M’organitzo” 

sobre els aspectes més pràctics i socials de la 

malaltia (drets, reincorporació laboral, aspectes 

financers,...) així com un espai per crear comu-

nitat. La F. La Caixa ha donat l’impuls econòmic 

per poder fer el llançament, que està previst pel 

maig del 2017.

ACCIONS DE DIVULGACIÓ

Des de juny 2015 es llança la campanya “Després 

del càncer, i ara què?” l’objectiu és mostrar el su-

port de ciutadans, hagin o no patit la malaltia, 

per contribuir a evitar l’ estigma i la discrimina-

ció que se’n pugui derivar. La peça principal són 

4 vídeos per mostrar les dificultats de les per-

sones que superen el càncer. El testimoni de la 

Vicky, 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 finan-

cers i assegurances.
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| RECURSOS ECONÒMICS

recursos econòmics
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RECURSOS ECONÒMICS 

Durant l’any 2016, han estat vigents:

 El conveni amb el Departament de Benestar i Família per la promoció del 

voluntariat.

 El conveni amb el Ministerio de Sanidad, asuntos sociales y igualdad per 

el programa “Atención Integral sociosanitaria para personas enfermas de 

cáncer y sus familias”.

INGRESSOS 2016

Quotes 16.135,00

Prestació Serveis 19.500,90

Donacions 86.231,62

Subvencions 167.715,71

Herències i Llegats 32.500,00

Extraordinaris 383,47

Total Ingressos Activitat 322.466,70

DESPESES 2016

Personal 69.633,48

Altres despeses de l’explotació 230.455,51

Amortització 0,00

Altres resultats 0,00

Total Despeses Activitat 300.088,99

Ingressos financers 0,00

Despeses financeres 0,00

Resultat financer

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 22.377,71
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RECURSOS ECONÒMICS |

QUOTES PERSONAL

FONTS D’INGRESSOS 2017 DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 2016

PRESTACIÓ SERVEIS ALTRES DESPESES DE 
L’EXPLOTACIÓ

HERÈNCIES I LLEGATS

DONACIONS

SUBVENCIONS
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ENTITATS PRIVADES

Agraïm la col·laboració de

MENCIÓ ESPECIAL
Dr. Germà Lluch

Dra. Cristina Zuazu

Sr. Ramon Vila

Sr. Josep Maria Sala

Sra. Montse Cantí

Sra. Alicia Ventura

Sra. Alba Cabello

Sr. Marc de las Heras

Sr. Marc Ribas

Sra. Mercè Sampietro

Sr. Jordi Planas

Sra. Marta Sabé

Sr. Albert Aguilar

Sr. Carles Galán

Sta. Gara Galán

Sra. Maricel Borràs 

Sra. Dand Azón

Sra. Ajna Colominas

Sra. Sisko Turunen

Sr. Jacobo Sánchez

Dr. Oriol Ramis

Sr. Eduardo Lucas

Sr. Ignasi Gaya

Sr. Jaume Barberà

Sra. Angels Cassany

Sra. Wai Wai Cho Sum

Sr. Joan Enric Puig

Sr. Eduard Sala

Membres de la Coral Noves Veus

Sra. Eva Juncosa

Sr. Carlos Morillo

Centre Excursionista Oliana

Sr. Albert Cabot

Sra. Montse Pichot

Sr. Miquel A. Garcia

Sr. Vicenç Marion

Sra. Ada Parellada

Estudiants en pràctiques:
Sofia Mojica i Laia Suñol

Sra. Carme Ruscalleda 

Sra. Elisenda Camps

Sra. Xantal Llavina

Blaumut
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ENTITATS FEDERADES
LA FECEC ÉS LA PLATAFORMA D’UNIÓ DE LES ENTITATS QUE LLUITEN CONTRA EL CÀNCER A CATALUNYA. EN FORMEN PART:



Hotel d’Entitats La Pau

C/ Pere Vergés, 1, 11è 1a

08020 Barcelona - tel./ fax: 93.314.87.53

www.juntscontraelcancer.cat


