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FECEC 

• La Federació Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC) és una associació 
sense ànim de lucre que es va constituir el 13 de febrer del 2001 i ha estat 
declarada d’utilitat pública l’any 2008. 

 

• Entitat de segon nivell que agrupa a 15 entitats membres que treballen 
directament amb pacients i familiars: 
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FECEC 

XIFRES GLOBALS 

 

• El conjunt de les entitats federades i la FECEC  : 

 

• Ajudem a més de 15.000 malalts  i les seves famílies; 

 

• Oferint serveis en l’àrea psico-social. 

 

• Treballen més de 120 professionals. 

 

• Col·laboren més de 4.500 voluntaris 

 

• Impactem amb els programes de prevenció, a més de 400.000 

beneficiaris indirectes. 

 

• Tenim més de 87.000 socis i col·laboradors. 

 



QUÈ FEM ? ACTUACIONS INTERNES 

COORDINAR SUBVENCIONS 

INTERLOCUCIÓ AAPP 

VEHICULAR INFORMACIÓ 

BORSA VOLUNTARIS 

FACILITAR CONEIXEMENT/ 

ESPAI DE TROBADA 

ACTUACIONS  
INTERNES 

REPRESENTAR COL·LECTIU 

Consell Voluntariat i 
Associacionisme Catalunya 



ACTUACIO
NS  

EXTERNES 

QUÈ FEM ? ACTUACIONS EXTERNES 

FONT CONEIXEMENT 

FOMENT VOLUNTARIAT 

• Elaborar estudis 

• Participar en estudis i 

treballs 

• Anuari FECEC EN XIFRES 

• Celebració de la Trobada de 

Voluntariat 

•  Formació per a voluntaris  

•  Supervisió per a coordinadors de    

voluntariat i voluntaris 

•  Grup de treball 

PREVENCIÓ I DIVULGACIÓ 

• “Jo també menjo fruita” 

•  Celebració de la SECC 

•  Celebració de la Setmana Catalana 

de la prevenció del càncer 

•  Campanya protecció solar 

•   Fòrum FECEC 
  

DESPRÉS DEL CÀNCER 

• Anàlisi del fenòmen 

• Observatori 

#despresdelcancer.cat 

• Reprèn, servei d’orientació laboral 

després del càncer. 

• Què fer quan  apareix càncer a 

la feina, 
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Després del càncer 



7 DESPRÉS DEL CÀNCER.  

1.- La magnitud 

• A Catalunya hi ha més de 110.000 persones que han superat la malaltia o l’han 

cronificat. 56.744 persones han superat un càncer de mama i 25.797.(45%) en 

edat laboral. 

• Un creixement de 1,7%-1,8% anual (*)  

 
 

 

 

(*): “Millorar l’experiència dels Supervivents de cáncer a Catalunya “, FECEC 2014 i  

“Estudi per a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit 

càncer de mama” FECEC 2015 

2.- Tipus de dificultats 

• Desconeixement de les conseqüències i el maneig de les seqüeles físiques i 

emocionals. 

• Estigma supervivent 

• Dificultats per accedir a productes financers i assegurances.. 

• Dificultats en l’àmbit laboral 
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“Millorar l’experiència dels Supervivents de cáncer a Catalunya “, FECEC 2014 

 

“Estudi per a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de mama” FECEC 2015 

PLA D’ACCIÓ  

ESTUDIS NECESSITATS ACTUACIONS 

DIFICULTATS ÀMBIT LABORAL 

Desconeixement de les 

conseqüències i el maneig de les 

seqüeles físiques i emocionals 

Estigma supervivent 

Dificultats per accedir a productes 

financers i assegurances 

 # Després del 

càncer 

 Fòrum qualivida 

 Jornades 

 Testimonis 

 Medicina lliure 

• Reprèn, Servei 

d’Orientació laboral 

després del càncer 

 

Què fer quan apareix 

el càncer a la feina 

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/Pdf/Supervivientes_CAT.pdf
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/Pdf/Supervivientes_CAT.pdf
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http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2015/10/reinsercio-c%C3%A0ncer-mama.pdf
http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2015/10/reinsercio-c%C3%A0ncer-mama.pdf
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Suport per superar dificultats per ajustar les condicions de treball. 

 QUÈ FER QUAN EL CÀNCER APAREIX A LA FEINA: 

"La mida de l'empresa sembla tenir un impacte en les oportunitats de supervivència del càncer per 

tornar al treball. Les empreses amb menys de 250 treballadors (PIME) manquen d'informació i recursos 

sobre el retorn al lloc de treball” 

S'ha informat que el retorn al treball després del càncer sembla ser més problemàtic per als treballadors 

autònoms i els que treballen en petites empreses. Això es deu a que estar fora del treball durant el 

tractament i el repòs necessari és més difícil en petites empreses; tenen un accés limitat als serveis 

de salut laboral i hi ha una manca d'experiència en la gestió per absència de malaltia”  

 

No obstant això, també es van detectar avantatges en les pimes, que es tradueixen en un clima més 

familiar. Això pot crear un entorn més favorable per als treballadors amb càncer en el procés de retorn a la 

feina.  

 

 
Rehabilitation and return to work after cancer: literature review– Executive summary  

DESPRÉS DEL CÀNCER.  
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Què fer quan apareix el 

càncer a la feina 

 Programa de suport a empreses, 

autònoms i treballadors del Vallès 

Oriental 
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QUÈ SUPOSA UN CAS DE CÀNCER A LA FEINA? 

PER ALS RESPONSABLES D’UN NEGOCI 

 

• Dubtes de com gestionar una situació de càncer a la feina  

• Dubtes de l’impacte econòmic que pot provocar en el negoci 

• Dubtes dels recursos/opcions per prendre decisions 

 

 
PER ALS TREBALLADORS AFECTATS 

 

• Dubtes de com relacionar-se amb l’empresa durant el procés 

• Dubtes sobre els aspectes a tenir en compte un cop rebuda l’alta 

• Dubtes de com gestionar el propi retorn a la feina 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 
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• Aproximadament 30.000 

autònoms i 103.000 treballadors. 

  

• Target de 11.600 empreses, 75% 

amb menys de 10 treballadors 

 

 

 

• 1.392 Dones que han sobreviscut 

el càncer de mama en edat laboral 

a 31/12/2014 

 

• 143 Dones, en edat laboral, 

emmalaltiran de càncer de mama 

en un any 

Estudi per a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de mama – FECEC, 2014 

Dones que han sobreviscut el 

càncer de mama i vivien el 

31/12/2014 al V.O.

Dones que 

emmalaltiran de 

càncer de mama el 

2016 al V.O.
menys de 35 anys 13                                                                       1                                                       

de 35 a 49 anys 363                                                                    38                                                     

de 50 a 64 anys 1.016                                                                 104                                                  

de 65 a 79 anys 967                                                                    73                                                     

80 anys o més 426                                                                    39                                                     

TOTAL 2.785                                                                 255                                                  

Què fer quan apareix el càncer a la feina 

Idescat –Afiliacions al règim general de la S.S. i règim autonòmons- al Vallès Oriental - Març 2016 

ALGUNES XIFRES en el Vallès Oriental 

http://www.juntscontraelcancer.cat/wp-content/uploads/2015/10/reinsercio-c%C3%A0ncer-mama.pdf
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FINALITAT 

 Donar resposta a les necessitats d’informació i assessorament que tenen els 

responsables d’un negoci quan es diagnòstica un càncer a un dels treballadors 

per tal de maximitzar les possibilitats de les persones que viuen amb càncer de 

mantenir o de reprendre un rol laboral actiu després del diagnòstic i del 

tractament del càncer. 
 

OBJECTIUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAR

: 

 
REDUIR 

L’ESTIGMA 

MILLORAR LA 

REINCORPORACIÓ 

LABORAL 

 

 

ASSESSORAR 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 
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QUÈ OFERIM? 

0-. Els serveis són gratuïts 

 

1. Assessorament personal als responsables de les micro, petites i 

mitjanes empreses quan hi ha un cas de càncer a la feina 

 

2. Recursos de suport com "Un cop de mà en l'experiència del càncer a la 

feina" per afrontar la situació atenent les necessitats de l'empresa i 

treballadors 

 

3. Informació de serveis de suport als treballadors afectats per la malaltia, 

en els diferent moments del procés 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 
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COM HO FEM? 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 

PIMEC 

SINDICAT 

UGT 

CCOO 

AGENT 

FECEC 

EMPRESARI/ 

AUTÒNOM 

TREBALLAD

OR/ A ENTITATS 

PACIENTS 

ASSESSO

RIA 

MUTUA / 

HOSPITAL

/ ABS 

1.Pla de comunicació  

  

2.Protocol d’acompanyament a empresaris i treballadors 

 

3.Disseny d’indicadors i activitats d’avaluació  
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QUI ENS DONA SUPORT? 

1. En l’organització. 

1. Presentació del programa a agents del territori 

2. Prospecció d’empreses per finançar el projecte 

3. Difusió del programa entre les empreses 

 

 

2.   En el patrocini com a OncoCompromeses 

1. Industries TAPLA 

2. Associació d’instal·ladors d’electricitat 

3. Comas and Partners 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 
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QUI ENS DONA SUPORT? 

3. En la difusió. 

1. Servei d’Oncologia de l’hospital de Granollers, Sant Celoni i Mollet 

del Vallès 

2. Els 20 Centres d’Atenció Primària  

3. MC Mutual 

4. Assessories laborals 

5. Les entitats de pacients de la comarca 

6. Els sindicats majoritaris 

7. Associacions de comerços 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 
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•FENT DIFUSIÓ DEL SERVEI  

 

 

•FENT ÚS DEL SERVEI  

 

COM ENS PODEU AJUDAR? SABEM QUE 

 

Què fer quan apareix el càncer a la feina 

1. el Retorn al Treball s’ha de gestionar el més aviat possible, i cal intentar no 

postposar el tema. 

 

2. Cal fomentar una bona comunicació durant TOT el procés, entre empresa i 

treballador. 

 

3. Ser tolerant davant la incertesa i flexible amb la situació i possibles acords. 



19 Què fer quan apareix el càncer a la feina 

COM PODEU ACTUAR?  

ACTUACIÓ 

No existeix cas Existeix cas 

Empresari/ RRHH Empresari/ RRHH Treballador 

Ho explica No ho explica 

1. 

2. 3. 

4 
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COM PODEU ACTUAR?  

SI NO HI HA CAP CAS  de càncer a 

l’organització O  POT HABER EXISTIT EN 

EL PASSAT 

 

• Explicar a l’empresari que existeix el 

programa GRATUïT  per PREPARAR 

l’organització 

• Oferir el díptic 

• i link al web. 

http://www.juntscontraelcancer.cat/min

imax-accordion/que-fer-apareix-

cancer-feina/ 

 

• Demanar que es sol·liciti entrevista/visita a 

FECEC ( no més de 30’) 

1. 
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COM PODEU ACTUAR?  

SI HI HA UN CAS  DE CÀNCER A L’ORGANITZACIÓ  

 

TREBALLADOR que HO explica 2. 

• Explicar que existeix el programa GRATUïT  per  INFORMAR dels 

serveis i recursos de suport que té al seu abast. 

• Serveis complementaris atenció social i emocional 

• Tallers i xerrades 

• Altres recursos existents 

 

• Donar díptic i link web. http://www.juntscontraelcancer.cat/minimax-

accordion/que-fer-apareix-cancer-feina/ 

 

• OFERIR reunió a la seu sindical amb FECEC 
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COM PODEU ACTUAR?  

SI HI HA UN CAS  DE CÀNCER A L’ORGANITZACIÓ 

 

TREBALLADOR que No ho explica 3. 

• Informar a través de companys o de manera més informal 

 

• Donar/enviar díptic  
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COM PODEU ACTUAR?  

SI HI HA UN CAS  DE CÀNCER A L’ORGANITZACIÓ 

 

EMPRESARI / RRHH 4. 

• Explicar a l’empresari que existeix el programa GRATUïT  per  

ASSESSORAR I  DONAR EINES DE SUPORT per GESTIONAR 

MILLORAR LA SITUACIÓ 

• Informació general de la malaltia i el seu impacte 

• Pautes per gestionar la situació dins l’organització 

• Recursos existents 

 

• Donar díptic i link web. http://www.juntscontraelcancer.cat/minimax-

accordion/que-fer-apareix-cancer-feina/ 

 

• Demanar que es sol·liciti entrevista/visita a FECEC 
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MOLTES GRÀCIES 

Federació Catalana Entitats contra el càncer (FECEC, junts contra el càncer) 

 

93 314 87 53 

federacio@juntscontraelcancer.cat 

www.juntscontraelcancer.cat 

@fececfederacio 

 

mailto:federacio@juntscontraelcancer.cat
http://www.juntscontraelcancer.cat/

