
 
  

 
 

Primera jornada a Catalunya per visibilitzar les necessitats de 
després del càncer 

 
 
• La FECEC organitza la iniciativa ‘Celebra la vida després del càncer’ el proper 6 

d’abril, amb tallers, taules de diàleg, conferències i activitats per a tots els públics 
• L’objectiu és sensibilitzar la societat sobre les dificultats que pateixen aquestes 

persones 
 
--------------------------------------------------------------------------------- Consulta tota la informació 
 
A Catalunya es van diagnosticar el 2017 més de 36.500 nous casos de càncer, segons les 
últimes dades recollides pel Pla Director d’Oncologia: 20.759 homes i 15.782 dones. A més, 
van morir 17.156 persones: 10.394 homes i 6.762 dones. Tot i aquestes dades, la 
supervivència creix any rere any i el percentatge de malalts que sobreviu als cinc anys és 
del 54% en el sexe masculí i del 62,5% en el femení. 
 
Ara bé, després del càncer, aquestes persones s’enfronten a noves dificultats: seqüeles 
físiques, psicològiques o emocionals a causa del tractament,  dificultats en l’àmbit social, 
laboral, econòmic i financer i desconeixement de drets i procediments que no ajuden a 
reemprendre la vida després del càncer.  
 
És per això que la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) organitza la 
jornada ‘Celebra la vida després del càncer’ el proper 6 d’abril. Es tracta d’una iniciativa per 
donar veu a les persones que han superat un càncer, visibilitzar les seves necessitats i 
sensibilitzar la societat sobre les dificultats que afronten les persones després del càncer. 
Mitjançant xerrades, conferències, taules rodones d'experts i testimonis i activitats diverses 
s'informarà i es visibilitzarà aquesta realitat combinant diversió, aprenentatge i 
sensibilització. 
 
D’aquesta manera i per primer cop a Catalunya, s’organitza una jornada centrada en el 
després de la malaltia amb la idea d’anar celebrant aquesta jornada de forma anual.  
 
Programa ‘després del càncer’ de la FECEC 
 
Aquesta jornada s’emmarca dins el programa ‘Després del càncer’ que la FECEC 
desenvolupa des de 2015. Primer amb els dos estudis per detectar necessitats: ‘Estudi per 



a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de 
mama’ i l’estudi per ‘Millorar l'experiència dels Supervivents de càncer a Catalunya’.  
 
I, segon, oferint serveis com el portal digital ‘Després del càncer’, amb recursos i informació 
dirigida només per a persones que han superat la malaltia i en l’àmbit laboral oferint el 
servei ‘Reprèn, Orientació laboral després del càncer’ i la prova pilot ‘Què fer quan apareix 
el càncer a la feina’, per millorar el retorn a la feina.  
 
 
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 Roses contra el càncer, Fundació Oncolliga 
Girona, Grup Àgata, Oncolliga Lleida, Lliga contra el càncer de Tarragona, Vilassar de Dalt 
contra el càncer, Osona contra el Càncer i el Grup Iris. 
 
 
Contacte amb els mitjans: (Laura) 699 480 918 / comunicació@juntscontraelcancer.cat 
Barcelona, Març  del 2019 
 
www.juntscontraelcancer.cat 
 


