
 

 

 

 

 

Els voluntaris en l’àmbit oncològic han afrontat millor la incertesa 
generada per la pandèmia 

 

● La COVID-19 ha imposat la necessitat d’aprendre a conviure amb la incertesa i 
les limitacions, el mateix aprenentatge que ha de fer una persona amb càncer 

● El bagatge adquirit com a voluntaris i voluntàries en l’àmbit oncològic els ha 
servit per sostenir la por a la mort i adaptar-se a la nova realitat que ha portat el 
coronavirus 

● La XVII Trobada de Voluntariat de la FECEC vol agrair i reconèixer la tasca dels 
5.700 persones voluntàries que es dediquen en aquest àmbit a Catalunya 

 
La XVII Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic que organitza cada any la Federació 
Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) tindrà lloc el pròxim 15 de maig amb el lema 
“Voluntariat: un camí d’aprenentatge”.  I és que la pandèmia ha servit per subratllar les 
eines en l’àmbit emocional que els voluntaris i voluntàries aprenen amb la seva tasca 
d’acompanyament a persones malaltes de càncer.  

El pacient oncològic ha de lidiar cada dia amb l’escalada d’emocions que comporta tenir un 
càncer. En aquest sentit, ha d’aprendre a sostenir la incertesa, sobre l’efectivitat del 
tractament i la por a la mort, alhora que assumir les limitacions que imposa la malaltia 
(efectes secundaris de la quimioteràpia o altres tractaments) i el seu impacte emocional i 
social. Els equips de voluntariat s’especialitzen a acompanyar en la incertesa i la frustració, i 
per això han pogut utilitzar el seu bagatge personal per afrontar i adaptar-se millor a la nova 
realitat derivada de la COVID-19. 
 
Aquest darrer any el voluntariat oncològic ha hagut de reinventar-se. Actualment no poden 
estar presents als hospitals i han vist molt reduïdes les seves accions presencials. S’han 
buscat fórmules alternatives per continuar oferint el servei d’acompanyament a les 
persones de càncer, amb nous programes de voluntariat telefònic i virtual, tant domiciliari com 
hospitalari, posant l’èmfasi en l’esperit de pro activitat i resiliència. 
 



 

 

Reconèixer la tasca dels 5700 voluntaris oncològics 

L’objectiu de la Trobada de Voluntariat és reconèixer la tasca dels 5.700 voluntaris que es 
dediquen a aquest àmbit a Catalunya, segons el darrer informe ‘FECEC en Xifres 2019’, i 
agrair-los especialment la seva feina en el context de pandèmia actual.  A més, la trobada, 
que organitza cada any la FECEC, també pretén 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 mateixa 
entitat. Es tracta d’un espai de trobada que hem consolidat des de fa disset anys. 

 
Programa de la jornada  

Enguany la jornada serà per segona vegada en format virtual per garantir la seguretat dels 
assistents amb les circumstàncies actuals. La xerrada inaugural anirà a càrrec de la Begoña 
Román, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora de la mateixa 
Facultat, i porta per títol “Voluntariat en temps de pandèmia, reflexions des de l’ètica”. També 
hi haurà espai per escoltar la veu del voluntariat en el Diàleg entre voluntaris. Sota el títol 
“Aprenentatges des del voluntariat”, intervindran dos dels voluntaris Eduard Sadurní i Isabel 
Malet i serà dinamitzat pel periodista Xavier Solà.  

Consulta aquí el programa complet de la XVII 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, Fundació 
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: Sandra 678377795 / comunicacio@juntscontraelcancer.cat  
www.juntscontraelcancer.cat  
 
 
Barcelona, 10 de maig 2021 

https://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-FECEC-EN-XIFRES-2019.pdf
https://www.juntscontraelcancer.cat/news/17ena-trobada-voluntariat-se-celebrara-online-15-maig/



