
QUÈ FER QUAN  
APAREIX EL CÀNCER  
A LA FEINA
PROGRAMA DE SUPORT A EMPRESES  
I TREBALLADORS DEL VALLÈS ORIENTAL

Si ets responsable d’una micro, petita o mitjana  
empresa, o ets un empleat o empleada afectat  
pel càncer, t’oferim suport i eines per a una  
millor gestió

FECEC Junts contra el càncer
www.juntscontraelcancer.cat

FECEC Junts contra el càncer
volem ajudar-te a millorar l’experiència 
del càncer a la feina
 

Contacta’ns 
  

636 088 703 | 93 314 87 53

  
treballsocial@juntscontraelcancer.cat

  

www.juntscontraelcancer.cat

Empreses OncoCompromeses:

Amb el suport de: 

Organitza: 



Com a responsable d’un  
negoci potser et planteges:

• Com gestionar una situació de càncer  
a la feina

• Amb quins recursos comptes per  
acompanyar-la 

• Quines opcions tens a l’hora de prendre 
decisions

Com a empleat o empleada  
potser et planteges:

• Com relacionar-te amb l’empresa durant  
el tractament

• Quins aspectes tenir en compte un cop 
rebuda l’alta

• Com afavorir el teu retorn a la feina 

A la Federació Catalana d’Entitats 
Contra el Càncer (FECEC) treballem  
des de l’any 2001 per millorar la qualitat 
de vida dels pacients amb càncer i el 
seu entorn. 

El nostre coneixement amb persones 
afectades per la malaltia et pot ajudar  
en aquesta situació.

“QUÈ FER QUAN APAREIX EL CÀNCER 
A LA FEINA” és un programa de 
suport a empreses i treballadors 
creat per la FECEC per:

• Donar resposta a les necessitats 
d’informació i assessorament quan  
hi ha una situació de càncer

• Contribuir a evitar l’estigmatització de 
la malaltia del càncer en un entorn tant 
important com és la feina

• Millorar, en la mesura del possible,  
la reincorporació laboral després de la 
malaltia amb la col·laboració de tots

Com et podem ajudar? 

Amb un assessorament personal  
a la micro, petita o mitjana empresa 
quan hi ha un cas de càncer o per 
estar-ne preparats 

Amb recursos de suport com la guia 
Un cop de mà en l’experiència del 
càncer a la feina per donar resposta 
a les diferents necessitats

Amb informació i serveis de suport 
als treballadors i treballadores afectats 
per la malaltia, en els diferents 
moments del procés


