
Jornada portes obertes
per persones que conviuen amb el càncer

Espai AECC actiu contra el càncer

12 d’abril. De 9 a 16 h.
Travessera de les Corts, 268. Barcelona

BCN



Arrel dels resultats de l’estudi sobre les necessitats actuals i futures del malalt 
de càncer i la seva família a Catalunya i de l’anàlisis dels nous escenaris –més 
persones que conviuen més temps amb la malaltia i major prevalença del càncer 
entre la població– i de les noves demandes dels pacients oncològics, hem volgut 
crear un espai al centre de Barcelona que vol donar resposta a aquesta demanda 
actual i de futur.

Un nou espai més acollidor, funcional i obert, que ens permet l’empoderament de 
l’usuari, convertir-lo en el centre de la nostra activitat, tot incrementant els ser-
veis que oferim. Aquest centre és un lloc de fàcil accessibilitat per a la ciutadania i 
vol ser punt de trobada i acollida per les persones afectades pel càncer i les seves 
famílies, professionals sanitaris, comunitat científica i voluntaris.

Us convidem a participar a la jornada de portes obertes  
per conèixer la nova comunitat que acompanya les persones



Serveis

11.30 a 14.30 h. Servei d’oncoestètica
A càrrec de la Fundació Ricardo Fisas

11.30 a 14.30 h. Tallers de postiseria
A càrrec de la postisseria Marvi

Auditori

9 a 9.30 h. Presentació de l’Espai AECC actiu contra el Càncer

10.30 a 11.30 h. Conferència Vivir con entusiasmo
A càrrec de Victor Küppers

15 a 16 h. En directe el programa de RAC1 “Tot és possible”  
amb Elisenda Camps

Espai d’activitat física

9.30 a 10.15 Taller de correcció postural i estiraments*
A càrrec de la Cristina Pallerols, fisioterapeuta de l’AECC, seu de Girona

11.45 a 13 h. Cuidem al cuidador
A càrrec de la Mar Leiva, psicooncòloga de l’AECC, seu de Barcelona

Sala polivalent

9.30 a 10.15 h. Ioga matinal*
A càrrec de Pati Peguero, de YogaOne by DiR

12 a 13.30 h. Taller de mindfulness
A càrrec de Ma. Teresa Oller, de l’Instituto esMindfulness de Andrès Martin 
Asuero

  



Cafeteria

9.30 a 10.15 h. Taller esmorzar saludable
Adreçat a pacients oncològics i els seus familiars
A càrrec de l’Olga Múñoz, nutricionista de l’AECC, Seu de Barcelona

11.45 a 13.30 h. Taller d’scrapbooking: construïm la comunitat que ajuda a les 
persones
A càrrec de la botiga 100x100 manualitats

13.30 a 14.15 h. Dret laboral i càncer. Quins són els nostres drets com a pa-
cients i/o familiars?
A càrrec de l’Il·lustríssim col·legi d’Advocats de Barcelona

A l’exterior

11.30 a 14 h. Sortida de marxa nòrdica*
A càrrec d’Antonio Brieba i Susana López d’iwalkbarcelona

*Per aquestes activitats cal portar roba còmoda.

INSCRIPCIONS

L’inscripció als tallers és gratuïta.

Cal reservar plaça per correu electrònic a montserrat.balsells@aecc.es 
o bé trucant al 93 200 20 99.

Les inscripcions es tindran en compte per rigurós ordre d’arribada fins a 
completar l’aforament de les sales.



Activitats jornada portes obertes

Auditori Espai
activitat física

Sala
polivalent Cafeteria Altres

9 a 
9.30 h.

El nou Espai AECC actiu 
contra el càncer

9.30 a 
10.15 h.

Taller de correcció 
postural i estiraments

Ioga matinal
Preparem un esmorzar 

saludable per a persones 
en tractamente oncològic

10.30 a 
11.30 h. A L’AUDITORI: Conferència motivacional a càrrec de Victor Küppers

11.30 a 
14.30

P Servei d’oncoestètica

P Tallers de postisseria

11.45 a 
13 h.

Cuidem al cuidador. 
Respiració conscient

Scrapbooking “Construïm 
la comunitat que cuida  

a les persones”

Marxa nòrdica: 
iniciació i pràctica

(Aquest taller acaba a les 14 h.)

12 a 
13.30 h. Mindfulness

13.30 a 
14.15 h.

Col·loqui: dret laboral i 
càncer

15 a 
16 h. A L’AUDITORI: “Tot éspossible” amb Elisenda Camps. RAC1



BCN

Junts construïm l’espai obert de l’AECC

Travessera de les Corts, 268. Barcelona
barcelona@aecc.es - espai.aecc.es - 932 002 099


