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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 sensibi-
 lització 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 la divulgació
 entre els especialistes de les recerques en el camp mèdic en 
 els tractaments d’aquesta malaltia.

JUNTA DIRECTIVA 
President: Dr. Ramon-Maria Miralles i Pi

Vicepresident segon: Sr. Enric Martí i Suau

Vicepresidenta tercera: Sra. Lluïsa Ferrer i Ramió

Secretari: Dr. Eduard Batiste Alentorn i Guillén 

Tresorera: Sra. Rosa Casals i Sorribas

Vocals: Sra. Claustre Bernadó i Travesset, Sra. Assumpta Blanch i 
Zapater, Sra. Montserrat Freixer i Puntí, Sr. David Ortega i Segura,  
Sra. Angels Vilà i Torra, Dr. Enric Carreras i Pons, Sr. Antoni 
Garcia i Prat, Sra. Imma Llauradó i Oller, Sra. Anna Varderi 
i Casas, Sra. Assumpció Llach i Torras, Sra. Dolors Camps i 
Canadell, Sra. Mª Rosa Jané i Nadal, Sra. M. Teresa Prats, Sra. 
Rosa Maria Pujol i Galobart, Sra. Neus Cols i Coll, Sra. Marcia 
Katerina Solano i Morales, Sra. Roser Ballesta i Pérez, Sra. Isabel 
Corbella, Sra. Montserrat Domènech i Maria, Sra. Antònia 
Abril i Danta, Sr. Josep Cruz i Gonzale, Sr. Pere Cladellas i Ros,  
Sra. Carme Grau i Parramon.

IN MEMORIAM 
Sr. Pep Pla i Buxó, vocal de la Junta Directiva del 2004 al 2017.

Sr. Francesc Viñas Rexach, vocal de la Junta Directiva i 
Vicepresident del 2012 al 2017.

Sr. Josep Morell i Miró president de la FECEC del 2004 al 2012 i 
actual  president d’honor.

L’any 2017 s’ha incorporat una entitat adherida, Fundació DKMS.

LA FECEC
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, 
tot treballant per integrar esforços en aquesta tasca. Actualment la formen 15 entitats.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer1
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LES  
DADES

La FECEC representa, amb les entitats federades, a un total de:

Les línies de treball de la FECEC són:
 Serveis a les entitats federades.

 Font de coneixement.

 Programes:

   El programa de Prevenció i Divulgació del càncer.
   El programa de foment del voluntariat en l’àmbit oncològic.
   El programa Després del Càncer.

pacients i familiars que han 
estat atesos per les entitats15.000

voluntaris en l’àmbit 
oncològic4.700

socis que donen 
suport econòmic87.450

treballadors120



EL MÉS DESTACAT DEL 2017
Des del mes d’octubre, la FECEC ha estat escollida membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya pel mandat 2017-2020.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer3

SERVEIS A LES 
ENTITATS
Durant l’any 2017, la FECEC 
ha assistit a 47 reunions 
en representació de les 
entitats federades en més 
de 15 òrgans i entitats. 

La FECEC ha atès i derivat 
164 peticions externes cap 
a les entitats federades.

La FECEC ha enviat 25 
butlletins, 42 reculls de 
premsa setmanal.

La FECEC ha participat en 8 
jornades de divulgació.

Ha organitzat les 8 reunions 
dels 2 grups de treball.

FONT DE 
CONEIXEMENT
També ha editat l’informe 
La FECEC en Xifres 2016, 
on es detallen els diferents 
serveis i actuacions que 
s’han realitzat durant l’any 
en el conjunt de les entitats 
per atendre el total de 
15.000 pacients i famílies.

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ I 
DIVULGACIÓ
La FECEC ha organitzat 
76 actes amb 60.470 
participants i un impacte 
a més de 210.000 persones.

PROGRAMA DESPRÉS 
DEL CÀNCER
Reprèn, servei d’orientació 
laboral després del càncer: 
iniciat l’abril 2017. Ha atès 
22 usuaris, dels quals 4 han 
trobat una feina. 

Llançament de l’espai digital 
www.despresdelcancer.
cat que ha rebut el premi 
estatal millor web Somos 
Pacientes.

Llançament de la prova 
pilot al Vallès Oriental “Què 
fer quan apareix el càncer 
a la feina” amb 13 aliances 
en el territori, 3 empreses 
OncoCompromeses i 8 
intervencions.

Jornada de treball amb 
l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques (ICAM).

PROGRAMA DE 
FOMENT DEL 
VOLUNTARIAT EN 
L’ÀMBIT ONCOLÒGIC
La FECEC ha organitzat 4 
cursos de formació amb 
310 voluntaris formats i 
s’han organitzat 4 sessions 
per formar 13 coordinadors 
de voluntariat.



LÍNIES DE TREBALL

Butlletí Número enviaments

FECEC INFORMA 18

ACCIO FECEC 7

Recull premsa setmanal 42

% Apertura

37,74%

31,77%

35,57%

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.

COMUNICACIÓ

La FECEC, Junts contra el càncer 
transmet informació d’interès so-
bre el sector als federats mitjan-
çant diferents suports: 

 dos butlletins electrònics 

 recull de premsa setmanal 

 pàgina web que incorpora un 
 bloc 

Aquests suports es complementen 
amb l’ús intensiu de les xarxes 
socials: facebook, twitter, youtube 
i instagram, així com les aparicions 

en els mitjans de comunicació tra-
dicionals, ja siguin reportatges, 
cartes o notícies sobre algunes 
de les actuacions que realitza la 
FECEC.

Per altra banda ha produït tres 
espots publicitaris que han estat 
difosos en campanyes solidàries 
dels mitjans. Concretament:

 Campanya solidària amb 15 
 passes a Betevé i 30 emissions 
 de falques

 Campanya solidària a les panta-
 lles de la xarxa de metro TMB

 Campanya solidària als dife-
 rents dispositius de la xarxa de 
 tramvia TRAM

 Campanya solidària a la Xarxa de 
 Televisions locals amb 40 pa-
 sses i 42 emissions de falques

 Campanya solidària amb emis-
 sió de falca solidària al grup RAC

 Canal Salut de la Generalitat 
 de Catalunya

 Mitjans propis de la cadena DIR

 Mitjans propis d’Adolescents.cat

SERVEIS A 
LES ENTITATS 
FEDERADES

37
VÍDEOS PUBLICATS

1.345
SEGUIDORS, UN ABAST 
DE LES PUBLICACIONS 

DE 293.413

SEGUIDORS, UN ABAST 
DE LES PUBLICACIONS 

DE 269.684

736 50
SEGUIDORS (INICIAT 

OCTUBRE 2017)
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PREMSA ESCRITA PREMSA ONLINE

13 57

RADIO TELEVISIÓ

13 2
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PETICIONS DERIVADES A LES 
ENTITATS
Durant l’any 2017, la FECEC ha rebut 164 
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 20% respecte l’any passat.

ESPAI DE TROBADA
Durant l’any 2017, el Grup de Treball  
Psicosocial, format per els psicooncòlegs i 
treballadors socials vinculats a les entitats 
federades no s’ha reunit físicament. 

El Grup de Treball de Coordinadors de 
voluntariat, molt consolidat, s’ha reunit 6 
vegades durant el 2017.

El Grup de Treball de treballadors socials 
s’ha reunit 2 cops per posar en marxa i fer 
seguiment del servei Reprèn d’orientació 
laboral després del càncer.

COORDINACIÓ AJUTS ECONÒMICS
Durant el 2017, 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 
federades. Durant el 2017, també ha 
executat aquest mateix projecte, que va ser 
resolt favorablement durant el 2016.

LÍNIES DE TREBALL



REPRESENTACIÓ

PLA DIRECTOR D’ONCOLOGIA
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 2 
reunions que s’han convocat a l’abril i al novembre.

CONSELL DE L’ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT 
DE CATALUNYA
La FECEC, ostenta una de les vocalies en represen-
tació 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 les 7 reuni-
ons anuals que l’òrgan ha convocat, per treballar la 
proposta d’Avantprojecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme. 

CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA
D’altra banda, la FECEC ha assistit a 5 jornades de 
treball del Consell Consultiu de Pacients.

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
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. 

TAULA D’ENTITATS DELS TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA
La FECEC ha assistit a 3 reunions organitzades per la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya fins el ju-
liol. A partir d’aquesta data la FECEC ha format part 
de la Junta Directiva provisional fins les eleccions 
que s’han fet el 18 octubre. En aquestes eleccions la 
FECEC ha estat escollida membre de la nova Junta 
Directiva pel mandat 2017-2020. La FECEC també 
ha participat a 5 reunions de la PINCAT (la Platafor-
ma d’Infància de Catalunya).

ASSOCIATION OF EUROPEAN CANCER LEAGUES
La FECEC, com entitat federada d’aquesta organit-
zació, ha participat:
  Task Force per l’accés a nous medicaments 
  Grup de Treball de Suport a pacients
 Grup de Treball de divulgació del codi europeu 

   contra el càncer.

Ha assistit 1 reunió a Amsterdam i 4 a Copenhaguen 
del 25 al 29 de setembre. 

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES
La FECEC ha participat en l’elaboració del baròmetre 
ESCRONICOS, ha assistit a 2 reunions: l’Assemblea 
Anual (juny) i el primer congrés sobre pacients crò-
nics celebrat a Madrid (octubre), on s’ha presentat 
l’esborrany de proposta de llei del paciente crónico. 

Memòria d’Activitats 2017 6

LÍNIES DE TREBALL



Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer7

LÍNIES DE TREBALL

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. 

FECEC EN XIFRES

A l’informe “La FECEC en xifres 2016” s’analitzen els recursos, activitats i serveis que les entitats federades ofe-
reixen als pacients i familiars amb càncer.

ALTRES

Ha editat i traduït de l’anglès:
 la guia “Treball i col·laboració amb la indústria farmacèutica”

 la guia per els professionals “Com donar suport i comunicar-se amb els cuidadors/es informals de les 
 persones amb càncer”

FONT DE 
CONEIXEMENT

TERÀPIES MANUALS 

amb 427 usuaris

SUPORT PSICOLÒGIC

4.757 
serveis individuals del 

psicooncòleg, 5 Grups de dol 
i 22 Grups d’Ajuda Mútua

INFORMACIÓ SOBRE 
LA MALALTIA

2.710 
demandes

TREBALL SOCIAL

2.398
casos atesos

VOLUNTARIAT 
mes de 

4.700 
voluntaris, dels quals 
700 han seguit algun 

tipus de formació

TALLERS I ACTIVITATS 
que disfruten 

4.440 
usuaris

OCI ALS HOSPITALS 
amb 

16.000
usuaris, especialment les 
sales de joc dels hospitals

REHABILITACIÓ 
serveis utilitzats per 

299 
persones
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LÍNIES DE TREBALL

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

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

VOLEM
 Conscienciar i divulgar la malaltia
 Fomentar la solidaritat amb les persones que 

 pateixen la malaltia
 Difondre la tasca d’acompanyament que realit-

 zen les entitats de la FECEC
 Fomentar el voluntariat

OFERIM

 La campanya “Posem-li pebrots al càncer” 
està  impulsada per les entitats de la FECEC – 
Junts contra el càncer, i Condis Supermercats. En 
aquesta tercera edició, celebrada el 3 i 4 de febrer, 
400 establiments de tot Catalunya han ofert una 
bossa de pebrots solidaris. La iniciativa ha comptat 

amb uns padrins excepcionals: Xantal Llavina, 
Quim Masferrer, Francesc Mauri i el Dr. Manel  
Estaller.

RESULTATS
 700 voluntaris 
 55.000 persones impactades per la cam-

 panya en xarxes socials
 49.570 bosses de pebrots
 74.355 euros destinats íntegrament als pro-

 grames de suport i atenció als malalts de 
 càncer i les seves famílies.

PROGRAMES.
DIVULGACIÓ I 
PREVENCIÓ
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CAMPANYA PROTECCIÓ SOLAR “No siguis cacauet”
VOLEM
 Sensibilitzar la població dels danys solars a la pell 
 Fomentar la prevenció del càncer de pell i la protecció solar

OFERIM
 El grup de farmàcies Ecoceutics amb la col·laboració de la Federació 

Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), ha llançat la campanya 
“No siguis cacauet”. Aquesta campanya s’ha desenvolupat al llarg 
de tot l’estiu oferint un diagnòstic de pell a tots els clients perquè 
puguin veure si tenen o no taques solars. Un cop fet el diagnòstic, 
cada farmàcia entregava una fitxa indicant al client on tenia els danys 
solars, quin fotoprotector necessitava i quina textura era òptima pel 
seu tipus de pell. La campanya va acompanyada de cinc vídeos per 
sensibilitzar la població sobre la necessitat de protegir-se del sol

RESULTATS
 2.700 participants

SETMANA CATALANA DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER 
(SECAPC)  
VOLEM
 Fomentar una alimentació saludable i l’activitat física per evitar 

 l’obesitat
 Sensibilitzar la població de la necessitat d’adoptar estils de vida 

 saludable per prevenir el càncer 

OFERIM
 Del 29 de setembre al 8 d’octubre, la FECEC i les entitats 

federades han celebrat la Setmana Catalana de la Prevenció del 
Càncer, sota l’eslògan “Actua contra el càncer: Menja sa i mou-te!”. 
Aquesta edició s’ha focalitzat en adolescents.

 La campanya online #menjasaimoute, amb l’objectiu de fomentar la 
participació dels adolescents enviant una foto menjant sa. L’espot ha 
estat protagonitzat pels actors protagonistes de la sèrie “ Merlí”: Marcos 
Franz i Candela Antón. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport i 
la col·laboració de cares conegudes així com la col·laboració de Rac1, 
Catalunya Ràdio, TRAM, TMB, BTV i la Xarxa de televisions locals en la 
cessió d’espais publicitaris. 



 Matinal #menjasaimoute en el Mercat de 
la Guineueta on els protagonistes han estat els 
estudiants de tercer d’ESO dels 4 instituts del 
barri de la Guineueta. Han participat en els 4 ta-
llers que tenien per objectiu donar a conèixer 
el Codi Europeu contra el Càncer, l’alimentació 
saludable i l’activitat física diària. L’acte ha estat 
conduït per Ernest Codina, i els tallers impartits 
per Ismael Prados, monitors dels Clubs DiR, per-
sonal tècnic de la FECEC.

 A les escoles, durant tota la Setmana 
s’ha organitzat 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 volen participar, a gaudir  
d’un espectacle infantil de 40’ i tastar en un 
taller més de 5 tipus de fruita. S’ha organitzat 
a Lleida, Roses, Girona, Porqueres, Quart, 
Tordera, Tona, Vic, Vilassar de Dalt,  i Cardedeu. 

 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, i 
diferents passejades populars. 

 Durant la setmana també s’han organitzat 
diferents tallers per aprendre a confeccionar 
menús saludables per carmanyoles. Tots els ta-
llers han estat impartits per professionals col·le-
giats al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de 
Catalunya i s’han organitzat tallers a Premià de 
Dalt, Ripoll, Estartit, Solsona, Cervera, Artesa de 
Segre, Ponts, Torres de Segre i Borges Blanques.

RESULTATS
 200 adolescents han participat a la Matinal
 1.700 nens de 5-7 anys han participat a l’Hort 

 del Marçal
 250 persones han gaudit dels tallers
 150.000 persones impactades per la campanya

DONES D’AIGUA
VOLEM
 Conscienciar que l’activitat física pot ajudar a 

la millora de l’estat físic, reduir la fatiga, l’estrès 
i sobretot disminuir el risc de patir algun tipus 
de càncer, particularment el de mama.

 Informar i prevenir a la població sobre aquest 
 tipus de càncer

OFERIM
 Dones d’aigua  és un projecte solidari que 

s’emmarca dins de la col·laboració entre la Fun-
dació DiR  i la  Federació Catalana d’entitats 
contra el càncer (FECEC). La segona edició s’ha 
celebrat el 30 de juny, al capvespre, s’han com-
binat diferents activitats relacionades amb el 
acro ioga, l’aquagym o xerrades informatives 
acompanyades per un brunch, aprofitant l’es-
pai aquàtic i els jardins de DiR Diagonal.

RESULTATS
 Més de 100 participants

DIVULGACIÓ CODI EUROPEU CONTRA 
EL CÀNCER
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 un 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.

Memòria d’Activitats 2017 10
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LÍNIES DE TREBALL

NASSOS CONTRA EL CÀNCER
VOLEM
 Promocionar estils de vida saludables.
 Recaptar fons per dedicar-los a la lluita contra el càncer 

OFERIM
 La quarta edició de la campanya “Nassos contra el càncer”. Combina les 

consolidades curses de Sant Silvestre que cada any s’organitzen el 31 de 
desembre amb els objectius de la campanya

 Ofereix un díptic del  Codi Europeu contra el Càncer i una xapa solidària

RESULTATS
 Adhesió de 6 curses a Girona, Lleida, El Masnou, Oliana, El Vendrell i 

 Barcelona. 
 4.000 persones han lluït la xapa símbol de la campanya 
 5.000€ recaptats

DIVULGACIÓ DEL CODI EUROPEU ALS MUNICIPIS
VOLEM
 Conscienciar les famílies de la importància d’una alimentació sana per 

gaudir d’una vida saludable i fomentar hàbits per a la prevenció del 
càncer

 Sensibilitzar les famílies de la necessitat de menjar diàriament i de 
 forma variada fruita i verdura
 Explicar als infants per què és important menjar fruita diàriament i de 

 forma variada
 Promoure un estil de vida saludable

OFERIM
 Taller “Jo també menjo fruita” adreçat a nens i nenes de cinc anys i als 

seus pares, es realitza a les escoles. Té una part teòrica en forma de conte 
i una part pràctica en fer un imant en forma de fruita.

 Díptic divulgatiu per els pares.

RESULTATS
 37 tallers a 10 municipis de la província de Lleida amb una participació 

 de 747 nens.
 7 tallers a 1 municipi de la província de Barcelona amb una participació 

 de 353 nens. 

PRINCIPALS 
XIFRES DE LES 
ACTIVITATS DE 

DIVULGACIÓ:

Activitats Num Actes Participants Impacte

Campanya “Posem-li pebrots al càncer” 1 49.570 52.000

Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 23 3.000 150.000

Divulgació del Codi Europeu als municipis 44 1.100 1.100

Dones d’Aigua 1 100 500

Cursa solidàries “Nassos contra el càncer” 6 4.000 5.000

Campanya “No siguis cacahuet” 1 2.700 3.000

TOTALS 76 60.470 211.600
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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 19 3,63

Curs de Voluntariat en l’Àmbit de l’Oncologia (Lleida) 1 i 2 Desembre 19 3,56

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

10 i 11  Novembre 27 3,08

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.

FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT 
DE L’ONCOLOGIA
VOLEM

 Oferir coneixements, eines i recursos per em-
 marcar correctament l’actuació dels voluntaris.

 Aprofundir en el coneixement de les di-
verses dimensions que entren en joc en el fet  
voluntari  i elaborar adequadament la funció del 
voluntariat oncològic.

 Aprofundir en la seva tasca, especialment 
en relació a les habilitats comunicatives i la gestió 
de les pròpies emocions.

OFERIM

 El curs bàsic de voluntariat, 12h, dirigit al vo-
luntariat hospitalari, domiciliari i testimonial que 
treballa en l’ àmbit de l’oncologia a Catalunya.

 El curs d’aprofundiment en el voluntariat, 12 h, 
 per treballar sobretot les habilitats comunicatives.

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.

RESULTATS

PROGRAMES. 
FOMENT DEL 
VOLUNTARIAT EN 
L’ÀMBIT ONCOLÒGIC
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XIII TROBADA DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC 
VOLEM
 Reconèixer la tasca del voluntariat en l’àmbit oncològic per 

 millorar la qualitat de vida del pacient i familiars.
 Fomentar el sentiment de pertinença a un moviment transversal 

 en tot el país.
 Espai per compartir experiències i ser una eina de motivació per a 

 les entitats federades de lluita contra el càncer.

OFERIM
 la XIII edició de la Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic,  

sota el títol “Somriu, ets voluntari”. Durant la jornada s’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 afrontar millor les que presenta la tasca de voluntariat.  
Rafael Santandreu ha impartit la xerrada col·loqui “Ser feliç fent 
de voluntari”. Després, s’han realitzat 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. La cloenda ha estat a càrrec 
del Quartet Mèlt  i el periodista Ignasi Gaya, ha conduït l’acte. 

RESULTATS
 Assistència de 245 voluntaris amb una valoració de 5,6/6

SESSIONS SUPERVISIÓ PER A COORDINADORS DE 
VOLUNTARIAT
VOLEM
 Proporcionar als coordinadors de voluntariat d’un recurs de suport 

addicional per a la gestió diària dels equips de  voluntariat en 
l’àmbit oncològic

OFERIM
 Sessions de supervisió trimestrals realitzades per un professional 

 especialitzat 

RESULTATS 
 Durant l’any s’han fet 3 sessions, amb l’assistència promig de 4 

 coordinadors. Les valoracions són d’un 5,9 sobre 6 .

FORMACIÓ PER A COORDINADORS DE VOLUNTARIAT
VOLEM
 Proporcionar als coordinadors d’una formació complementària i útil  per a la 

 gestió diària dels equips de voluntariat en l’àmbit oncològic.
 Oferir un espai de trobada entre els professionals de les entitats.

OFERIM
 A través de Gestió Solidària, s’ha organitzat  el 2 d’octubre una formació de 8h, 

 a càrrec del Sr. Lluís Casado. 

RESULTATS
 13 Participants amb una valoració positiva de 5,8 sobre 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
Num 

Cursos
Lloc Participants Dones Homes Valoració

Curs de Voluntariat en 
l’Àmbit de l’Oncologia

1 Barcelona 19 16 3 3,6*

Curs de Voluntariat en 
l’Àmbit de l’Oncologia

1 Lleida 19 13 6 3,56*

Curs d’aprofundiment 
de Voluntariat en 
l’Àmbit de l’Oncologia

1 Terrassa 27 19 8 3,08*

Trobada Voluntariat 
en l’àmbit oncològic

1 Barcelona 245 220 25 5,6**

TOTAL FORMACIÓ 310 268 42

Supervisió 3 Barcelona 4 3 1 5,9**

Coordinadors 1 Barcelona 13 12 1 5,8**

* Valoració sobre 4
** Valoració sobre 6



“QUÈ FER QUAN APAREIX EL CÀNCER A 
LA FEINA”
Aquest és un projecte impulsat conjuntament amb 
la PIMEC Vallès Oriental.

VOLEM

 Acompanyar i donar suport durant el procés als 
agents implicats per tal de millorar l’experiència 
del càncer a la feina.

 Contribuir a evitar l’estigmatització del col·lectiu 
 en l’àmbit laboral.

 Millorar, en la mesura del possible, les possibilitats 
de les persones que viuen amb càncer de mante-
nir o de reprendre un rol laboral actiu després del 
diagnòstic i durant el tractament del càncer.

OFERIM 

 Assessorament personal als responsables de 
micro, petita o mitjana empresa quan hi ha un 
cas de càncer o per estar-ne preparats.

 Recursos de suport com la guia “Un cop de mà en 
 l’experiència del càncer a la feina”.

 Informació i serveis de suport per treballadors/es 
 afectats per la malaltia.

ALIANCES

CCOO, UGT, F.Oncovallès, OncoCardedeu i Baix 
Montseny, Hospital General de Granollers, Hospital 
de Sant Celoni Baix Montseny, Fundació Sanitària 
Mollet, ABS - La Roca del Vallès, Els serveis d’Atenció 
Primària del Vallès Oriental, Associació comerciants 
GRAN Centre Granollers, Assessoria Coll, MC Mutual, 
Assessoria Pérez-Sardà. 

EMPRESES ONCOCOMPROMESES

Industrias Tapla, Associació d’Instal·ladors d’electricitat, 
fontaneria, gas del Vallès Oriental, Comas & Partners.

Per explicar els avenços en el projecte s’ha fet una 
roda de premsa el mes de juny i s’han enviat 3 
edicions del butlletí “Què fer quan apareix el càncer 
a la feina”. 

RESULTATS

 13 aliances en el territori per donar a conèixer el 
 projecte.

 3 empreses OncoCompromeses.

 8 intervencions realitzades, 3 empreses, 5 treba-
 lladors.
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Conscients que la incidència de 
la malaltia és més elevada i que 
la millora en els tractaments 
proporciona taxes de 
supervivència 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.

PROGRAMES. 
DESPRÉS DEL 
CÀNCER
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ESPAI DIGITAL 
#Despresdelcancer
Espai digital per a les persones que 
han superat o cronificat el càncer.

VOLEM

 Donar resposta a les necessitats 
de les persones que han superat 
o cronificat la malaltia i les del 
seu entorn

 Ajudar a resoldre reptes i dubtes

 Crear comunitat

OFERIM

 “Com estic” sobre les seqüeles 
físiques i emocionals de la ma-
laltia

 “Em cuido” sobre les activitats per 
mantenir un estil de vida 
saludable,

 “Serveis”, els serveis que des de les 
 entitats s’ofereixen 

 “M’organitzo” sobre els aspec-
tes més pràctics i socials de la 
malaltia (drets, reincorporació 
laboral, aspectes financers,...) 

 “Comparteixo” Espai amb el 
testimoni de diferents persones 
per crear comunitat.

RESULTATS

 Presentació 13-7-2017

 Premi Somos Pacientes 2017 –
Millor Iniciativa/APP atorgat per 
Farmaindustria a nivell estatal.

 2.500 visitants i 14.000 pàgines 
 vistes



REPRÈN, SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DESPRÉS DEL CÀNCER
Aquest és un servei dirigit a les persones que han 
patit un càncer i busquen una feina adaptada a 
les necessitats físiques i/o emocionals derivades 
de la malaltia.

VOLEM

 Acompanyar i donar suport a aquest col·lectiu 
 en el seu procés de cerca de feina

 Facilitar el seu accés a un nou lloc de treball

 Reduir l’estigma

OFERIM

 Avaluació de les necessitats de cada una de les 
 persones interessades

 Derivació i acollida al programa Incorpora de 
‘La Caixa’. Aquest servei ofereix un assessora-
ment voluntari i gratuït d’orientació i interme-
diació laboral.

RESULTATS

 Inici programa: Abril 2017

 Usuaris: 22 usuaris, dels quals 16 complien els 
 requisits i s’han derivat al P. Incorpora. 

 Origen geogràfic: 2 Lleida, 15 Barcelona i 5 
 Girona.

 Estat a 31-12: Treballen 4, en seguiment 6, 
 desvinculats 4.

FÒRUM PER A PERSONES QUE HAN 
SUPERAT EL CÀNCER
La FECEC i l’Associació QUALIVIDA van posar 
en marxa aquest projecte, juntament amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Entorn Web, 
que mitjançant un Fòrum virtual, es permetia 
intercanviar experiències entre les persones que 
han superat un càncer.

VOLEM

 Oferir als participants un espai per compartir 
vivències i experiències, donar-se mútuament 
suport i aprendre els uns dels altres; 

 Realitzar un estudi de recerca per millorar els 
 estils de vida després de la malaltia.

OFERIM

 Tot el mes de març es va poder accedir al 
 Fòrum i inscriure’s

 Es van proposar debats de diferents temes

 L’equip de SOLMEVIS2-FECEC dinamitzava i 
 vetllava pel correcte funcionament del Fòrum

RESULTATS

 Més de 3.000 visualitzacions de la difusió del 
 projecte

 31 Inscripcions i 9 participants

 El projecte es va monitoritzar dos mesos i 
posteriorment, donat que els seus objectius 
no s’havien assolit per baixa participació i 
absència d’activitat, es va decidir posar-lo 
en període de pausa, a l’espera de que nous 
esdeveniments poguessin donar pas a una 
reactivació del mateix.

JORNADES
FECEC ha participat, el 6 d’abril, en la jornada 
organitzada per F. Oncolliga Girona, “Reinserció 
laboral i càncer, un tema a debat” a Girona.

FECEC ha organitzat la jornada de treball anual 
amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques el 28 
d’abril. La Dra. Zuazu va conduir la sessió. 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.
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ
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Durant el 2017 la FECEC ha signat els següents convenis de 
col·laboració:

 Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions “La Caixa”, 
per establir la col·laboració en el marc del programa Incor-
pora de l’Obra Social “La Caixa” per afavorir la incorporació 
al món laboral de les persones que han patit càncer.

 Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat),
desenvolupa el conveni marc signat el 2014, en concret 
regula la prestació del servei d’assessorament i seguiment 
que el CoDiNuCat, a través dels seus col·legiats, ofereix de 
forma gratuïta a les persones en situació de vulnerabilitat 
que derivi FECEC.

 Fundació PIMEC, per establir la col·laboració en el marc 
del programa Emppersona per afavorir la incorporació al 
món laboral de les persones que han patit càncer.

 Farmàcies Ecoceutics per establir un conveni marc de 
col·laboració en diferents campanyes de prevenció i 
divulgació al llarg de l’any.

 Fundació Peralada, per establir el marc de  col·laboració en 
 el projecte Després del Càncer.

 Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, per establir el 
marc de col·laboració per portar a terme la recerca dels 
Factors que dificulten i els que faciliten la reincorporació 
laboral després del càncer.

 M C Mutual, per establir les condicions de la seva adhesió 
 a la prova pilot “Què fer quan apareix el càncer a la feina”.

 Industrias TAPLA, Comas&Partners i Associació d’Electri-
cistes del Vallès Oriental per establir el marc de col·labora-
ció com empreses OncoCompromeses del projecte “Què 
fer quan apareix el càncer a la feina”. 

 Es mantenen els convenis de col·laboració amb l’Associació 
Gestió Solidària, TRAM BESÒS, el Pla Director d’Oncologia, 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Fundació DiR, Associació 
Qualivida, Fundació Mas que Ideas i Pimec Vallès Oriental.



RECURSOS ECONÒMICS
Durant l’any 2017, han estat vigents:

 El conveni plurianual amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per el foment 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’.

Extraordinaris (1%)

Prestació serveis (3%)

Quotes (5%)

Donacions (34%)

Subvencions (57%)

Amortització (2%)

Treballs realitzats 
per altres (5%)

Altres despeses de 
l’explotació (22%)

Personal (24%)

Ajuts concedits 
(47%)

Altres resultats (0%)

FONTS 
D’INGRESSOS 2017

DISTRIBUCIÓ DE LA 
DESPESA 2017
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INGRESSOS 2017

Quotes 17.165,28   

Prestació Serveis 12.178,00   

Donacions 117.211,33   

Subvencions 198.035,59   

Extraordinaris 3.211,22   

Total Ingressos Activitat 347.801,42   

DESPESES 2017

Personal 82.328,04   

Ajuts concedits 158.755,96   

Treballs realitzats per altres 15.786,48   

Altres despeses de l’explotació 75.656,83   

Amortització 8163,46

Altres resultats 0

Total Despeses Activitat 340.690,77   

Ingressos financers 0

Despeses financeres 217,81

Resultat financer -217,81

Resultat abans d’impostos 6.892,84  
El resultat inclou el premi ‘Somos Pacientes’ rebut el 13 de Desembre per l’Associació Farmaindustria



ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES
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AGRAÏMENTS

Condis Supermercats SA

Trambaix UTE

Transports Metropolitans  
de Barcelona

Fundació DiR

Associació Esportiva EKKE 

Institució de Medicina LLiure

Thomson Reuters Foundation

Naturetime Events

Club d’Atletisme Runners el Vendrell

Gestió Solidària 

Fundación MÁS QUE IDEAS

Xarxa Audiovisual SL

Universitat de Barcelona

Fundació la Caixa

Fundació Castell de Peralada

Fundació Antoni Marro i Mauri

Federació d’Organitzacions Catala-
nes Internacionalment reconegudes

Rac1

Institut d’Investigació Sanitària  
Pere Virgili

Informació i Comunicació de 
Barcelona SA

Club Atletisme la Santi

Programa ProCURE  Institut  
Català d’Oncologia

Col.legi de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya

Ecoceutics SL

 Programa Incorpora

Fundació PIMEC

PIMEC Vallès Oriental

Industrias Tapla

Associació d’Instal.ladors 
d’Electricitat, Fontaneria, Gas i afins 

del Vallès Oriental

COMAS &  PARTNERS

Pérez Sardà Assessors 

Associació de Comerciants Gran 
Centre Granollers

Aigües Font d’Or

KP Sport SL

Esplai Guineueta

Associació Qualivida

Mejor sin Cáncer

Fòrum Cancer Woman

Hospital del Mar

Hospital Mollet/ St.Celoni/ Granollers

CAPS i ABS La Roca

UGT i CCOO

Adolescents.cat

Campus de l’Alimentació Torribera

Mercat de la Guineueta



MENCIÓ ESPECIAL

Sr. Ignasi Gaya

Sr. Rafael Santandreu

Sr. Miquel Antonijuan

Sra. Maria Conxa Porrera

Quartet Mèlt

Sra. Montserrat Guillen

Sra. Lupe Gómez

Associació Hemocromatosis

Dr. Oriol Ramis

Sra. Pau Farràs

Sra. Elisabet Ceballos

Sra. Sònia Fuentes

Dr. Josep R. Germà

Sr. Jordi Puig

Sra. Sandra Foix

Dra. Laura Costas

Dra. Isabel Martorell

Sra. Maria Brotons

Dra. Maria Alsina

Sr. Xavier Marcet

Sr. Lluis Casado

Sr. Miquel A. Garcia

Sr. Carlos Morillo

Sr. Albert Cabot

Sra. Montse Pichot

Centre Excursionista Oliana

Sr. Marcos Franz

Sra. Candela Antón

Sr. Ernest Codina

Sr. Ismael Prados

Sra. Brenda Hornos i joves 
de l’esplai Guineueta que 

han participat a l’espot 
#Menjasaimoute

Sra. Claudia Silvosa

Sr. Kedar Levi López

Club Excursionista Abrera

Club Excursionista de  
Castellnou del Bages

Club Excursionista Blaus  
per Collserola

Sra. Xantal Llavina

Sr. Joaquim Masferrer

Dr. Manel Esteller

Sr. Francesc Mauri

Dra. Cristina Zuazu

Sra. Ester Catalan

Sr. Josep Maria Sala

Sr. Lluís Brunet

Sr. Antonio Fijo

Sra. Maite Puig

Sr. Marc Fabregat

Sr. Ricard Castellvi

Sr. Jordi Gonzalez

Sr. Manuel Perez

Sr. Jordi Parés

Sra. Júlia Mendia

Sra. Paula Fernández

Sra. Valentina Soteldo

Sr. Jordi Cussó

Sra. Pilar Sottero

Sra. Meritxell Guitierrez

Sr. Josep Navarro

Sr. Killian Ballester

Sra. Lola Gallardo

Sra. Elisabeth Adell

Sra. Mari Carmen Fuertes

Sra. Magda Vilà
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MOLTES
GRÀCIES

AGRAÏMENTS



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





Hotel d’Entitats La Pau
C/ Pere Vergés, 1, 11è 1a

08020 Barcelona - tel./ fax: 93.314.87.53

www.juntscontraelcancer.cat
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