La XVI Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic també s’adapta
per estar al costat dels voluntaris
●

La jornada online vol agrair i reconèixer la tasca dels 5.000 voluntaris que es
dediquen a aquest àmbit a Catalunya

●

El voluntaris i les entitats s’han hagut d’adaptar durant la pandèmia per
acompanyar a distància als malalts de càncer

●

En aquesta situació cal estar presents, fer costat al voluntariat, i posar en valor
els petits gestos

El proper 21 de novembre tindrà lloc la XVI Trobada del Voluntariat en l’àmbit oncològic
sota el lema ‘El valor dels petits gestos’. Enguany la celebració serà per primera vegada
en format virtual degut a les circumstàncies esdevingudes per la pandèmia i seguint les
indicacions sanitàries. L’objectiu de la jornada es reconèixer la tasca dels 5.000 voluntaris
que es dediquen a aquest àmbit a Catalunya i agrair-los especialment la seva feina en el
context de pandèmia actual, doncs han hagut de reinventar-se i adaptar-se quan els malalts
de càncer ho han necessitat més que mai.
Segons el darrer informe ‘FECEC en Xifres 2018’ a Catalunya hi ha 5.000 voluntaris que
donen suport en l’àmbit oncològic i que amb la seva tasca contribueixen a vetllar pel
benestar dels pacients de càncer i dels seus familiars. Des de la Federació entenem que la
seva feina desinteressada és un petit gran gest i que cal posar en valor.
És per aquest motiu que des de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
organitzem cada any la Trobada del Voluntariat en l’àmbit Oncològic que persegueix tres
objectius: agrair i reconèixer la tasca solidària dels milers de voluntaris que es dediquen en
aquest àmbit a Catalunya, fomentar el nexe d’unió d’aquest col·lectiu, i reforçar el seu
sentiment de pertinença a una comunitat que va més enllà de la pròpia entitat. Es tracta d’un
espai de trobada dedicat a aquest col·lectiu i que en els darrers 16 anys hem estat capaços
de mantenir i consolidar.

Els efectes de la pandèmia en el voluntariat
La pandèmia ha provocat que tots i totes estiguem vivint temps difícils, de molta incertesa, i
ens ha obligat a adaptar-nos a la nova realitat. El voluntariat oncològic no ha sigut menys i ha
hagut de reinventar-se ja que actualment no poden estar presents als hospitals ni es poden
desplaçar als domicilis dels malalts, com feien habitualment.
És per això que les entitats han hagut d’adaptar els programes de voluntariat treballant més
que mai l’esperit de pro activitat i resiliència que les caracteritza, buscant fórmules alternatives
per continuar oferint aquest servei d’acompanyament als malalts de càncer. Així doncs les
entitats s’han iniciat en nous programes de voluntariat telefònic i virtual, tant domiciliari com
hospitalari, formant a les persones voluntàries a contracorrent en totes aquestes eines
telemàtiques, sabent que han vingut per quedar-se definitivament.
Els voluntaris, per la seva banda, també han hagut de superar l'angoixa i les pors que ha generat
la pròpia pandèmia. Han sabut gestionar-les i s’han posat a disposició de les entitats, tot i que
aquestes no estiguin funcionant al 100% actualment degut a les circumstàncies. Aquesta trobada
és, per tant, un agraïment pel seu compromís, per la seva disponibilitat, i per la seva predisposició
a col·laborar i estar al costat dels malalts de càncer.

Programa de la jornada
Al tractar-se d'una jornada online, hem adaptat la durada i el contingut de la sessió a aquest
mitjà. Considerem que tot i que no ens podem retrobar físicament, és bàsic i necessari poder
estar al costat dels voluntaris i seguir endavant tot i les dificultats. Estem demostrant tots i
totes que ens adaptem a la situació que ens està tocant viure.
En la trobada virtual comptem amb la intervenció de l’escriptor Francesc Miralles, i de la
realització de dos tallers conduïts pels professionals Alex Carasol, que ens oferirà una sessió
de musicoteràpia, i l'Ariadna Torres, que ens facilitarà eines per cuidar-nos en temps difícils i
poder cuidar als que ens necessiten.
Consulta aquí el programa complet de la XVI Trobada de Voluntariat en l’àmbit
oncològic

FECEC
La Federació́ 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, Oncolliga Lleida, Lliga contra el càncer de Tarragona,
Vilassar de Dalt contra el càncer, Osona contra el Càncer i el Grup Iris i Fundació Kàlida.

Contacte amb els mitjans: Paula 645 35 70 35 / comunicacio@juntscontraelcancer.cat
www.juntscontraelcancer.cat

Barcelona, novembre del 2020

