
Acte conduït pel periodista Martí Gironell

8:30 h - ACREDITACIONS

9:00 h - INAUGURACIÓ:
Sr.   Eudald Casadesús i Barceló, delegat del Govern 
de la Generalitat a Girona
Sra. Lluïsa Ferrer i Ramió, presidenta de la Fundació 
Oncolliga Girona

9:30 h - PRESENTACIÓ:

Explicació dels resultats de l’estudi per a la millora 
de la integració i reincorporació laboral de les 
dones que han patit càncer de mama

A càrrec d’Oriol Ramis

9:55 h - BLOC 1:  

Com em trobo quan el sistema sanitari (ICO) em diu 
que ja he acabat?
Els efectes secundaris de la malaltia i del tractament  
que influeixen, tant a nivell físic com emocional, en 
l’afrontament del camí que ha de recórrer i que 
poden dificultar la reinserció laboral.

Intervenen:
Dr. Joan Dorca, cap clínic de Servei d’Oncologia 
Mèdica ICO Girona 
Sr. Jesús Vieytes, psicooncòleg de la Fundació 
Oncolliga Girona
Sra. Dori Jiménez, testimoni

10:20 h - BLOC 2:
 
Quins criteris te l’Administració pública respecte la 
meva tornada o no al món laboral?
Quina és la tasca de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques. Com es relaciona amb les persones 
afectades. Quins criteris s’utilitzen per decidir. 
Implicacions de les seves decisions. 
Què exigeix la legalitat vigent a les parts 
(treballador i empresa) i quines mancances hi ha.

Intervenen:
Sra. Lidia Domingo Ferrer, subdirectora general 
d'Avaluacions Mèdiques 
Sr. Joan Lleal, advocat i soci fundador Lleal Tulsà
Sra. Margarita Cama, testimoni

11:00 h – PAUSA - CAFÈ

11:20h -   BLOC 3: 

Quines polítiques existeixen tant a nivell públic  
com privat en la reincorporació al meu lloc de 
treball després d’una malaltia oncològica?

Intervenen:
Sra. Elena Juanola Pagès, directora de l'Institut 
Català de Seguretat i Salut Laboral del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Lluís Viguera Espejo, gerent Àrea Institucional 
PIMEC.
Sr. Xavier Casas, secretari general de la UGT a les 
Comarques Gironines
Sr. Bartomeu Compte, secretari general de CCOO a 
les Comarques Gironines 

Crònica resum de cada un dels blocs que s’han exposat 
per a la introducció de la taula rodona per debatre i 
plantejar iniciatives per treballar els reptes aflorats amb 
l’objectiu de crear una COMISSIÓ DE TREBALL. .  Plante-
jar les preguntes que el públic haurà traslladat al modera-
dor via paper.

12:30 h - TAULA DEBAT: 

Quin és el panorama actual entre empresa, treballa-
dor i administració en l’àmbit de la reincorporació 
laboral després d’una llarga baixa? Quines són les 
mancances? Com fa front la societat a aquesta situa-
ció?

Intervenen:
Sr. Jesús Quiroga Martínez, Responsable de l’Àrea 
d’Ocupació Juvenil del SOC.
Sr. Jordi Soler,  responsable de Recursos Humans de 
COMEXI
Sr. Òscar Rodríguez, Risk Manager grupo PACC i 
president del Cercle Euram Garrotxa
Sra. Carme Ventura, psicooncòloga de la Fundació 
Oncolliga Girona
Sra. Anna Figuerola, testimoni

13:30h - TANCAMENT DE LA JORNADA

Sr.   Josep Ginesta i Vicente, secretari general de 
Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Ramon Maria Miralles, president de la FECEC
Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona 

PROGRAMA



LA REINSERCIÓ LABORAL

I CÀNCER

UN TEMA DE DEBAT

6 d’abril de 2017 - 9:00h a 14:00h
 Auditori Josep Irla

Edifici Generalitat de Catalunya a Girona

 (Pl. Pompeu Fabra, 1)

FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA 
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer

#debatoncolliga

La Fundació Oncolliga Girona i comarques 
és una entitat sense ànim de lucre que va 
néixer amb la intenció de millorar la quali-
tat de vida dels malalts de càncer i els seus 
familiars de la província de Girona. Amb el 
pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva 
mirada i ha apostat per la promoció de la 
salut i la sensibilització de la societat, sense 
oblidar la seva finalitat principal: donar 
resposta a les necessitats que les institu-
cions públiques no cobreixen facilitant 
recursos humans i materials que contri-
bueixin a fer més còmode la vida de les 
persones que pateixen una malaltia onco-
lògica. 

La jornada de “Reinserció laboral i càncer 
un tema de debat” vol posar sobre la taula 
com es tracta la reinserció laboral en 
aquests casos dins de les empreses i el 
món laboral, les diferències entre les 
empreses grans i petites, quines han de ser 
les bones pràctiques a divulgar, quines 
dificultats sorgeixen i quines millores 
caldria demanar a l’administració i als 
serveis sanitaris.
La malaltia i el seu tractament poden 
deixar seqüeles físiques, però també 
seqüeles emocionals, dificultats per a la 
reinserció laboral i per accedir a productes 
financers i assegurances.
Estem davant d’una paradoxa: la societat 
inverteix molts recursos i esforços en curar, 
però després sembla que s’oblida de les 
necessitats d’aquest col·lectiu. Amb la 
millora dels tractaments, la xifra de perso-
nes que superen la malaltia serà cada 
vegada més important.
Com podem millorar aquesta situació?

www.oncolligagirona.cat
Inscripcions a:


