
NOTA DE PREMSA
L’AECC – Catalunya contra el Càncer reactiva el grup de

suport destinat a persones afectades per alguna malaltia
oncològica a Palamós

 El  grup Afrontant  el  Càncer  es  reuneix  tots  els  dilluns  d’11:15 a 12:45 h.  al  Mas
Guàrdies de Palamós

 El servei s’oferirà fins el mes de juny de 2020. 

Dilluns,  28  d’octubre.- L'AECC-Catalunya  contra  el  Càncer  ha  reactivat  el  grup  terapèutic
“AFRONTANT EL CÀNCER” a l’Hospital  de Palamós.  L’objectiu que persegueix l’entitat  amb
aquest servei que ja es va posar en marxa l’any passat, és el de treballar amb els pacients
oncològics un conjunt d'estratègies útils per afavorir l'adaptació del pacient a la malaltia, i a la
vegada  propiciar  la  millora  de  la  seva  qualitat  de  vida,  fomentant  la  seva  autonomia  i
possibilitant el seu creixement personal.

El grup terapèutic "AFRONTANT EL CÀNCER", integrat sempre per un màxim de deu persones i
un mínim de tres, desenvoluparà sessions de treball en tandes setmanals de 90 minuts. Des del
servei  de  psicooncologia  de l’AECC-Catalunya contra  el  Càncer  es  realitzarà  una entrevista
prèvia per informar dels objectius d’aquest grup terapèutic, així com dels beneficis que suposa
per l’usuari i dels requisits de compromís.  

El  servei  de  suport  "AFRONTANT EL CÀNCER",  supervisat  i  executat per  Rosanna Garrigós,
psicooncòloga  de  l'AECC  Catalunya  Contra  el  Càncer  i  encarregada  de  la  consulta  de
psicooncologia de l'Hospital de Palamós, s’efectuarà en una sala de Mas Guàrdies de Palamós
(C/Lleida s/n, al costat de l'Hospital), tots els dilluns d’11:15 a 12:45 h. fins el juny de 2020. Els
dilluns,  la  psicooncòloga  també ofereix  atenció  psicològica  individual  de  9:30  a  17  h  a  la
consulta núm. 42 de l’Hospital de Palamós. 

L'AECC-Catalunya contra el Càncer, 66 anys d'experiència en la lluita contra el càncer 

L’AECC-Catalunya contra el Càncer és una ONL (Organització No Lucrativa), privada, declarada
d'utilitat  pública i  acreditada per la  Fundació Lealtad,  que fundada pel  pròcer gironí  Josep
Biosca el 1953, porta 66 anys treballant com a entitat pionera en la lluita contra el càncer. 

T’escoltem

Et guiem

T’ajudem



Dedica els seus esforços a millorar la realitat del càncer, detectant àrees de millora i posant en
marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per abordar el càncer de
manera integral i multidisciplinar. Forma part del seu ADN estar al costat de les persones per la
qual cosa el seu treball s’orienta en ajudar-les a prevenir el càncer, acompanyar-les a elles i a
les seves famílies durant tot el procés de la malaltia si se li diagnostica; i millorar el seu futur
impulsant la investigació oncològica. En aquest sentit, la Fundació Científica de l’AECC, aglutina
la  demanda social  d’investigació  contra  el  càncer,  finançant  per  concurs  públic  programes
d’investigació científica oncològica de qualitat. Avui en dia, és l’entitat social  privada que més
fons assigna a investigar el  càncer.  A Catalunya,  ha invertit  22 milions d’euros  destinats a
sufragar 82 projectes d’investigació en desenvolupament durant el 2018. 

L'AECC-Catalunya  contra  el  Càncer  integra  a  pacients,  familiars,  persones  voluntàries  i
professionals  que  treballen  units  per  prevenir,  sensibilitzar,  acompanyar  les  persones
afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i
tractament del càncer. Estructurada en 47 Delegacions Locals, l’AECC Girona compta amb més
de 220 voluntaris, 3.729 socis i 13 professionals. 

Durant el 2018, l’AECC Girona ha atès a 828 persones afectades per la malaltia. 


