ENTITATS FEDERADES

XVI TROBADA
DE VOLUNTARIAT
EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC
EL VALOR DELS PETITS GESTOS
#voluntariatoncològic

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
/ONLINE/

AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer
(FECEC) organitza la 16ena edició de la Trobada de
Voluntariat en l’àmbit Oncològic. Un espai per
fomentar el nexe d’unió i reconèixer la tasca
solidària que realitzen tots els equips de voluntariat
en l’àmbit oncològic.
Les persones voluntàries sempre protagonitzen la
jornada, i enguany volem ressaltar la importància i
valor dels petits gestos que caracteritzen la seva
tasca. Ja sigui des de l’acompanyament a pacients i
familiars, com col·laborant en tasques puntuals i/o
esdeveniments. Mitjançant aquesta jornada volem
visibilitzar tots aquests gestos i situar-los amb el valor
que els correspon.

TROBADA ONLINE
XVI Trobada de Voluntariat en l’àmbit Oncològic on
line a través de la plataforma ZOOM.
Un cop formalitzada la inscripció rebràs l’enllaç a
l’esdeveniment

EL VALOR
DELS PETITS GESTOS
10:00 h Benvinguda
Dr. Ramón Maria Miralles, President de la FECEC
Representant, Consellera del departament de Treball,
afers socials i famílies

10:05 - 10:45 h Xerrada

“Ikigai: la saviesa dels centenari japonesos per
a la motivació i el propòsit vital”
Sr. Francesc Miralles, escriptor català. És llicenciat en
filologia alemanya i especialitzat en psicologia i
espiritualitat.

10:45 - 10:50 h Pausa
10:50 - 11:20 h Taller A

Música, ritme i salut al abast de tothom

INSCRIPCIONS
Voluntaris d’entitats federades a la FECEC: 3 €
Voluntaris d’entitats no federades a la FECEC: 10 €
Data límit d’inscripció: 16 de Novembre

PAGAMENT
Transferència bancària al c/c de La Caixa
N. 2100 0957 70 0200092600
Indiqueu “Trobada Voluntariat en l’àmbit Oncològic”
i nom de l’assistent

https://forms.gle/GrMHGfqEpYp4YNiD6

Sr. Alex Carasol, psicòleg, musicoterapeuta i facilitador
de cercles de percussió.

11:25 - 11:55 h Taller B

Cuidar-se per cuidar - Now o'clock
Sra. Ariadna Torres García, Psicóloga experta en cures
Pal·liatives Pediàtriques – Fundació d’oncologia infantil
Enriqueta Villavecchia – Hospital Vall D’Hebron Materno
infantil

11:55-12:00 h

Mosaïc de Mandales i Cloenda

