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PORS DAVANT DEL CÀNCER. M’HAN 
DIAGNOSTICAT CÀNCER... I ARA QUÈ?
Online. De 12 a 13.30 h.
Abordarem el primer impacte després del 
diagnòstic d’un càncer. El format serà grupal 
i no participatiu, s’inclouran testimonis que 
complementaran la sessió.
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XERRADA “PARENTALITAT I CÀNCER”
Online. De 12 a 13.30 h.
Xerrada psicoeducativa sobre estils parentals 
saludables. Oferirem pautes de comunicació 
amb relació a la malaltia oncològica per a afa-
vorir l’adaptació dels nens al procés.

TINC LIMFOEDEMA. QUÈ HE DE FER PER 
CUIDAR-ME DURANT L’ESTIU?
Online. De 12.30 a 14 h.
Donarem consells pràctics d’autocura per 
aquesta època de l’any en la qual podem tenir 
dubtes sobre com cuidar-nos si tenim limfo-
edema.

ATURAR-SE PER CONTINUAR,  
APRÈN A RELAXAR-TE
Online. De 19 a 20 h.
Grup obert per aprendre i practicar tècniques 
de relaxació  i adquirir eines saludables per 
gestionar l’estrès que el procés oncològic pot 
generar en el dia a dia.
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COM PROTEGIR-ME DEL SOL SI  
TINC UN CÀNCER?
Online. De 15 a 16.30 h.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ens 
ensenyarà què podem fer per a protegir-nos 
millor de la radiació solar durant o després d’un 
tractament oncològic.

TALLER PRÀCTIC PER LES CURES D’UN 
FAMILIAR AMB CÀNCER
Presencial, de 12 a 13 h.

 Punt Comarcal de l’Anoia, del Garraf - Alt 
Penedès, del Maresme i del Vallès Oriental.
Es donaran consells de com realitzar mobilitzaci-
ons, transferències, la higiene personal, prevenció 
de caigudes i altres aspectes interessants per les 
cures d’un familiar amb càncer.
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CONSELLS PRÀCTICS PER  
TORNAR A LA FEINA DESPRÉS  
D’UN PROCÉS ONCOLÒGIC
Online. D’11 a 12.30 h.
Donarem consells pràctics i eines tant en l’àrea 
laboral com en el dia a dia, per  
poder tenir una millor reincorporació en  
el món laboral.
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ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA  
DURANT L’ESTIU
Online. De 12.30 a 14 h.
L’estiu és un moment de canvi, tenim vacances 
i això afecta els nostres comportaments quoti-
dians i hàbits de vida saludables. Amb aquest 
taller aprendrem a mantenir-nos actius i seguir 
una dieta saludable. 

ATURAR-SE PER CONTINUAR,  
APRÈN A RELAXAR-TE
Online. De 19 a 20 h.
Grup obert per aprendre i practicar tècniques 
de relaxació  i adquirir eines saludables per 
gestionar l’estrès que el procés oncològic pot 
generar en el dia a dia.
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ATURAR-SE PER CONTINUAR,  
APRÈN A RELAXAR-TE
Online. De 19 a 20 h.
Grup obert per aprendre i practicar tècniques 
de relaxació  i adquirir eines saludables per 
gestionar l’estrès que el procés oncològic pot 
generar en el dia a dia.
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TINC DRET A DEMANAR UNA  
DISCAPACITAT, INCAPACITAT O  
LLEI DE LA DEPENDÈNCIA?
Online. De 10.30 a 12.30 h.
Explicarem les diferències entre discapacitat, 
incapacitat i llei de la dependència, quan es pot 
tramitar i on es realitza el tràmit, etc.
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ATURAR-SE PER CONTINUAR,  
APRÈN A RELAXAR-TE
Online. De 19 a 20 h.
Grup obert per aprendre i practicar tècniques 
de relaxació  i adquirir eines saludables per 
gestionar l’estrès que el procés oncològic pot 
generar en el dia a dia.

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona és un punt de trobada i acollida per a persones afectades pel 
càncer i les seves famílies, professionals sanitaris, comunitat científica i voluntaris.

La inscripció a les activitats és gratuïta, només cal trucar al 932 002 099, escriure a espaiactiu@aecc.es o al 
web asociacioncontraelcancer.es.

Agenda activitats Jul.22

a Barcelona

associació
contra el cancer

Amb el suport dePatrocinador de
la Seu de Barcelona


