
L’Espai AECC actiu contra el càncer és un punt de trobada i acollida on s’organitzen mensualment activitats dirigides a 
les persones afectades pel càncer i les seves famílies, professionals sanitaris, comunitat científica i voluntaris.

AGENDA ACTIVITATS. Juny 2019
BCN

Travessera de les Corts, 268
barcelona@aecc.es  -  espaiactiu.aecc.es  -  932 002 099 @aeccbcn

COM GESTIONAR EL TEU CANSAMENT
De 12 a 13.30 h.
Herminia García. Si durant o després del tractament et sents 
molt cansat i no millora després del repòs, et podem ajudar a 
entendre què està passant i com millorar el teu benestar.

TALLER DE BEGUDES SALUDABLES
De 17 a 18.30 h.
Olga Muñoz. Parlarem sobre com poder refrescar-nos a l’estiu 
amb begudes saludables, aromatitzades i casolanes per a sortir 
de la rutina de l’aigua. Adreçat a pacients i familiars.

GRUP AFRONTANT EL CÀNCER
De 18 a 19.30 h.
Rafael Castell. Adreçat a pacients recent diagnosticats o en 
primeres fases de la malaltia. Intentarem donar eines de ges-
tió emocional per aprendre a conviure millor amb la malaltia i 
gestionar les emocions.

TALLER DE COACHING LABORAL
De 16 a 20 h.
Julio Rosales. Realitzarem un taller d’orientació laboral per pa-
cients i familiars. Pretenem ajudar-los i motivar-los a posar en 
marxa activitats que els ajudin a la gestió emocional.

MICROPIGMENTACIÓ D’AUREOLES: TÈCNIQUES, 
APLICACIONS I RESULTATS.
De 17 a 18.30 h.
Olga Grande i Olga Urbà. Informarem sobre les novetats al 
Sistema Nacional de Salut sobre la micropigmentació. Mostra-
rem les tècniques i comptarem amb un testimoni ens explicarà 
la seva experiència.

CICLE “ELS DIMARTS SALUDABLES”  
ATREVEIX-TE A DIR-HO
D’11 a 12.30 h.
Mireia Golobardes. Activitat per a familiars i cuidadors de per-
sones amb càncer i en tractament actiu. Taller participatiu on 
donarem eines per cuidar-se i aconseguir tenir una vida emo-
cional saludable.

PAUTES D’AUTOCURA DE LA PELL
De 10 a 11.30 h.
Professionals de Natura Bissé donaran pautes per hidratar la 
pell amb la intenció de prevenir i/o millorar els efectes que 
sorgeixen com a conseqüència dels tractaments mèdics on-

cològics. 

ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA  
DURANT EL TRACTAMENT ONCOLÒGIC
De 12 a 14 h.
Herminia Garcia i Olga Muñoz. Aprendrem a dur un estil de vida 
saludable durant del tractament i exposarem alguns mites sobre 
alimentació, activitat física i càncer. 

AECC PER A LA INVESTIGACIÓ. UN SUPORT 
CONSTANT I ESTABLE PER UNA INVESTIGACIÓ DE 
QUALITAT
De 11 a 13 h.
Lorena González. Conferència sobre conceptes generals del càn-
cer com les causes, com es genera i què podem fer des de la 
recerca per seguir avançant en la lluita contra el càncer.

PREVENCIÓ DEL LIMFOEDEMA
De 12 a 13.30 h.
Herminia Garcia. Mostrarem per què pot aparèixer el limfoe-
dema després de certs tractaments de càncer. Donarem consells 
d’autocura per prevenir-ne l’aparició o facilitar-ne les cures, si ja 
hi és present.

CICLE CONTACONTES: LES EMOCIONS
De 17.30 a 18.30 h. Nens de 4-8 anys acompanyats.
Ma. Teresa Pau. Parlarem de com gestionar les emocions a 
través de diferents relats. Es proposaran dos contes i alguna 
activitat a fer amb els nens i els familiars acompanyants.

RAC1. TOT ÉS POSSIBLE
AMB ELISENDA CAMPS
De 15 a 16 h.
En directe des de l’Espai AECC actiu contra el càncer 
parlarem sobre el voluntariat.Obert a tots els públics.

CICLE “EL DIA DE L’ESPECTADOR”  
LA IMPOTÈNCIA I FRUSTRACIÓ DEL CUIDADOR
De 16 a 17.30 h.
Mireia Golobardes. Adreçat a familiars i cuidadors de persones 
amb càncer. Veurem fragments de pel·lícules i de sèries que 
ens serviran per treballar els sentiments i emocions que vivim 
durant el procés de la malaltia.

TALLER D’ORIENTACIÓ LABORAL
De 10 a 12 h.
Covadonga Narbón i Araceli Ballesteros. Motivarem 
i facilitarem eines i recursos per ajudar als pacients 
oncològics i als seus familiars a buscar feina. 

ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA  
DESPRÉS EL TRACTAMENT ONCOLÒGIC
De 12 a 14 h.
Herminia Garcia i Olga Muñoz. Aprendrem a dur un estil de vida 
saludable després del tractament i exposarem alguns mites sobre 
alimentació, activitat física i càncer. 

Per inscriure’t a les activitats només cal trucar al 932 002 
099 o escriure a espaiactiu@aecc.es.

5

7

11

13

13

17

19

26

27

3
Dilluns

Dilluns

Dimecres

Dimecres

Dijous

4
Dimarts

Dimecres

Divendres

Dimarts

Dijous

Dijous

TOTS ELS SERVEIS I ACTIVITATS SÓN GRATUÏTS


