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Mira l’espot de la Trobada aquí

UNS 240 VOLUNTARIS ASSISTEIXEN A LA XIII
TROBADA DE VOLUNTARIAT EN L'ÀMBIT
ONCOLÒGIC DE LA FECEC
Barcelona 6 de maig, Aquest dissabte, l’Espai Francesca Bonnemaison ha acollit la XIII
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 com a objectiu fomentar el reconeixement i el nexe d’unió entre
tots els voluntaris que treballen en aquest àmbit a Catalunya. La jornada és també un
agraïment a l’esforç i dedicació dels voluntaris per millorar dia a dia la qualitat de vida de
les persones amb càncer i les seves famílies.
Sota el títol, ‘Somriu, ets voluntari’, la Trobada ha reflexionat sobre la necessitat de
treballar l’optimisme entre els voluntaris, com actitud per relativitzar les dificultats de la
vida i en concret per encarar millor les que presenta la tasca de voluntari.
El president de la FECEC, Ramon Maria Miralles ha inaugurat la jornada, a les 10.00 h
juntament amb la Diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Maite
Fandos.
Segons Miralles la tasca que desenvolupen els voluntaris és fonamental per al
funcionament de les entitats: “tenim molt present que els voluntaris sou el tret identitari
més significatiu de les organitzacions que lluitem contra el càncer i pensem que és també
molt necessari que us puguem expressar, alhora, el nostre suport i reconeixement per la
vostra dedicació”
A continuació, el psicòleg i autor del llibre “Ser feliz en Alaska” (Ed. Grijalbo), Rafael
Santandreu, ha impartit la xerrada col·loqui titulada: “Ser feliç fent de voluntari”.
Com a novetat, la Trobada ha introduït dos tallers simultanis, un titulat ‘Per què ha de
somriure un voluntari?’ a càrrec de Maria Conxa Porrera, docent i fundadora de
“Recerca Personal”, grup de creixement personal i l’altre, titulat ‘L’art d’aturar el temps (i
sentir-se feliç)’ a càrrec de Miquel Antonijuan, impulsor de projectes d’impacte social a
la Fundació Nous Cims, i coach. En aquests tallers els propis assistents han pogut
compartir les seves experiències i punts de vista.
La jornada ha estat conduïda per Ignasi Gayà, periodista dels Serveis Informatius de
Televisió de Catalunya.

	
  

	
  
La cloenda ha anat a càrrec del Quartet Mèlt guanyador de la tercera edició de ‘Oh Happy
day’.

Descarregueu-vos el programa complet de la Trobada

FECEC
La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC, Junts contra el càncer) és una
entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la
qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. Es va constituir l’any 2001
amb la vocació d’integrar esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a
Catalunya. La Federació és cens informatiu i dóna servei a les entitats federades, alhora
que fomenta el voluntariat en l’àmbit oncològic i desenvolupa programes en les àrees de
divulgació i prevenció i recerca psicosocial.
Formen part de la FECEC les següents organitzacions: AFANOC, ACO (Associació
Catalana d’Ostomitzats), Associació Fènix Solsonès, Fundación Josep Carreras, Fundació
Enriqueta Villavecchia, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga, Fundació
d’Ajuda Oncològica, Oncovallès, Fundació DKMS, Fundació Roses contra el càncer,
Fundació Oncolliga Girona, Grup Àgata, Onco Cardedeu-Baix Montseny, Oncolliga Lleida,
Lliga contra el càncer de Tarragona, Vilassar de Dalt contra el càncer, i Osona contra el
Càncer.
Contacte amb els mitjans: (Laura) 699 480 918 / comunicació@juntscontraelcancer.cat
Barcelona, 6 de maig del 2017
www.juntscontraelcancer.cat

