	
  

	
  

‘La cohesió, força del voluntariat’, tema de la XIV
Trobada de Voluntariat en l’àmbit Oncològic
_______________________________________________________________________
Mira l’espot de la Trobada aquí
Barcelona 5 de maig, Aquest dissabte, l’Espai Francesca Bonnemaison ha acollit la XIV
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.
Enguany la Trobada ha posat èmfasi en la cohesió i el sentiment de pertinença dels
voluntaris amb l’entitat amb la qual col·laboren. El proverbi africà: Si vols arribar ràpid,
camina sol. Si vols arribar lluny, fes-ho acompanyat sintetitza l’essència de la jornada
d’enguany. Per això aquesta edició té el lema, ‘La cohesió, força del voluntariat’.
El president de la FECEC, Ramon Maria Miralles ha inaugurat la jornada, a les 10.00 h
juntament amb Bernat Valls, Dr. General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat i
Meritxell Budó, Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona.
Al llarg de la jornada hi ha hagut una xerrada titulada “El voluntariat, consideracions
ètiques i bioètiques” a càrrec del Sr. Sergio Ramos, llicenciat en Filosofia i Màster en
Bioètica i doctor en Filosofia, professor de Bioètica a la Universitat de Barcelona.
Posteriorment, han tingut lloc dos tallers. Un a càrrec de Santi Serratosa, percussionista
corporal, músic i musicoterapeuta sobre ‘La percussió corporal com a eina de
cohesió social i experiència afectiva’ i el Coach transformacional, recreador personal,
musicoterapeuta i formador de formadors i Director i fundador d’El despertador, Jordi
Muñoz, ha ofert l’altre taller ‘Junts arribarem més lluny’.
La Coral de l’Hospital Vall d’Hebron ha clausurat l’acte de la XIV Trobada.
La jornada ha estat conduïda per Ignasi Gayà, periodista dels Serveis Informatius de
Televisió de Catalunya.
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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 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, 5 de maig del 2018
www.juntscontraelcancer.cat

	
  

