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Presentació

Presentació

La Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica,
ONCOLLIGA, és una entitat sense ànim de lucre que

ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i
als seus familiars, al llarg de tot el procés de la malaltia,
amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva
qualitat de vida. També realitza activitats de divulgació,
prevenció i rehabilitació.

Oncolliga
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Aquest any celebrem el 15è aniversari d’Oncolliga. Una vida curta però
intensa, en l’aspecte social i professional hi ha un creixement assistencial
any rere any, però en l’aspecte personal ha sigut difícil i emotiu doncs hem
perdut dues persones, amics i companys fonamentals de l’entitat; el Sr.
Josep Morell, president del patronat i el Sr. Francesc Viñas, director. Sóc
conscient dels temps que estem passant, però malauradament aquesta
malaltia, el càncer, no entén de crisis econòmiques, retallades institucionals,
rebomboris polítics i per això hem d’esforçar-nos a poder ser més eﬁcients i
eﬁcaços, doncs el nostre objectiu principal continua sent el servei psicosocial
a les persones amb càncer i als seus familiars, al llarg de tot el procés de la
malaltia. Un cop més, vull fer un agraïment a totes les persones que han fet
possible poder arribar ﬁns aquí, des dels patrons a les entitats i administracions, passant pel personal, els voluntaris, a totes les persones anònimes
i les juntes locals que s �han reinventat amb més treball, més il·lusió, més
constància i més solidaritat, per aconseguir molts més recursos.
Com a President de la Junta Directiva d’Oncolliga, em sento molt satisfet de
la societat civil a la qual pertanyo, i considero més un honor que una feina la
meva aportació com a voluntari.
Joaquim Gil Sellarés,
President de la Junta Directiva

Els avanços de la Medicina actual aconsegueixen curar més del 50% dels
malalts de càncer i augmentar signiﬁcativament la supervivència. L’evidència
cientíﬁca ens conﬁrma també que el suport integral de la persona, establert
des del diagnòstic de la malaltia, millora el control dels símptomes, l’estat
d’ànim, l’estratègia d’afrontament i la supervivència del malalt. La lluita
contra el càncer és una experiència vital complexa que s’expressa en totes
les dimensions humanes del patiment. Entenem el patiment en la malaltia
com l’estat de coneixement i emocional que es caracteritza per l’amenaça
en la integritat de la persona, la incertesa en el resultat de salut, la sensació
d’impotència, i l’esgotament dels recursos emocionals, socials i familiars per
l’afrontament del procés.
La Fundació Oncolliga té com a objectiu principal reduir el patiment del
malalt de càncer i la seva família, establint una atenció de suport coordinada
i integral. Coordinada perquè col·labora plenament amb els equips sanitaris
que lluiten per diagnosticar i tractar el càncer i les seves complicacions. Integral perquè analitza totes les dimensions del patiment (emocional, social,
laboral, familiar i d’afrontament de la malaltia), per assessorar i establir un
pla d’ajuda. Per dur a terme aquests objectius la Fundació Oncolliga disposa d’un equip multidisciplinari altament qualiﬁcat (psicòlegs, treballadors
socials, treballadors familiars, administratius...) i de voluntariat.
El Comitè Cientíﬁc d’Oncolliga està format per professionals de l’àmbit de
la salut que tenen l’objectiu d’assessorar a l’equip professional sobre les
diferents línies d’atenció. En nom d’aquest comitè, felicito a l’equip professional i als voluntaris per la seva activitat i l’excel·lent qualitat de la seva
intervenció.
No puc deixar de dir que aquest any ha estat especialment difícil per la lamentable pèrdua de dos membres cabdals d’Oncolliga, el Sr. Josep Morell,
president del patronat, i el Sr. Francesc Viñas, director de la fundació. Sempre tindrem presents el record de la seva capacitat i entusiasme.
El Comitè Cientíﬁc agraeix a totes les persones, entitats públiques i empreses, que any rere any col·laboren desinteressadament i fan possible la
sostenibilitat d’Oncolliga. La solidaritat de tots i la professionalitat de l’equip
d’atenció sense dubte ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients amb
càncer i les seves famílies.
Dr. Albert Tuca Rodríguez,
President del Comitè Científic
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La Fundació
i la seva activitat

La Fundació
i la seva activitat
QUÈ FEM I COM HO FEM

Suport social facilitant informació, orientació i assessorament dels recursos propis de l’entitat així com dels
recursos externs.
Suport i recolzament psicològic a malalts, familiars i cuidadors.
Servei d’Atenció a Domicili per millorar la qualitat de vida
del malalt de càncer i de la seva família, facilitant la permanència a la llar familiar, així com alleugerint la càrrega
del cuidador principal.
Préstec de material clínic per millorar el confort de la
persona afectada.
Programa de voluntariat: voluntaris hospitalaris, a domicili, testimonials, professionals i de recursos.
Assessorament dietètic pels malalts que tenen dificultats
en l’alimentació com a conseqüència de la malaltia i/o
dels tractaments.
Assessorament d’estètica oncològica i en la cura de la
pell, per proporcionar algunes pautes bàsiques i solucions senzilles per minimitzar els possibles efectes dels
tractaments oncològics.
Orientació jurídica-laboral, en relació a les baixes i incapacitats laborals.
Tallers adreçats a pacients i familiars que permeten adquirir coneixements bàsics que faciliten la utilització de
tècniques i recursos com a eines
d’expressió, comunicació, autocontrol emocional i relaxació.
Centre de rehabilitació de la veu per persones laringectomitzades.
Conferències, exposicions i promoció d’hàbits saludables
i de prevenció, d’acord amb les normatives de l’OMS.
Un equip multidisciplinar, format per professionals de
la Psicooncologia, del Treball Social, i del Treball Familiar, amb el suport de voluntariat, treballa per oferir una
atenció integral a malalts oncològics, les seves famílies i
les persones cuidadores; i donar resposta de manera àgil
i immediata a les seves necessitats.
Els serveis s’ofereixen des de les diferents seus a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Maresme.
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DESGLOSSAMENT DE L’ACTIVITAT

Durant l’any 2017 la Fundació Oncolliga ha ofert diversos
serveis a 2.506 persones que han estat ateses de forma
individualitzada, i que han estat beneficiàries de 12.427
visites/serveis dels professionals d’Oncolliga.

ACTIVITAT GLOBAL
PRIMERES VISITES |

1.293

301

Pacients

Familiars

ATESOS ANYS ANTERIORS |

802
Pacients

110

Familiars

TOTAL BENEFICIARIS |

7.518

Indirectes (*)

2.506

(*) Beneficiaris indirectes còmput
de tres membres per unitat familiar.

Directes
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DADES RELATIVES ALS PACIENTS
PROCEDÈNCIA DELS PACIENTS |

1,9% Centres Socio-Sanitaris
2,1% Personal Oncolliga
2,2% Serveis Socials Municipals
2,5% Altres entitats
3% Voluntaris
5% ABS / CAP
8% Usuaris d’Oncolliga
13% Espontanis / Mitjans comunicació
Usuaris d’Oncolliga

29% PADES*
32% Hospitals / Professionals sanitaris

* PADES: Programa d’Atenció a Domicili Equips de Suport

DISTRIBUCIÓ PER EDATS |

0% Entre 0-10 anys
1% Entre 11-20 anys
2% Entre 21-30 anys
5% Entre 31-40 anys
13% Entre 41-50 anys
20% Entre 51-60 anys
22% Entre 61-70 anys
20% Entre 71-80 anys
18% +81 anys

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE |

59% Dones
41% Homes
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DIAGNÒSTICS DELS PACIENTS |

25% Mama
14% Pulmó
11% Còlon / recte
5% Tumor cerebral
4% Pàncrees
3% Bufeta de l’orina
3% Limfoma
3% Estòmac
3% Pròstata
3% Fetge
3% Ovaris
2% Leucèmia
2% Cavitat oral / faringe
2% Laringe
2% Ronyó
2% Mieloma
1% Melanoma pell
1% Os (sarcoma)
1% Esòfag
1% Endometri
1% Vesícula biliar / Via biliar
1% Cervix
1% Tiroides
1% Uter
1% Peritoneu
0% Pleura
0% Sarcoma teixits tous
0% Intestí
0% Vagina
0% Penis
0% Globus ocular
3% Altres
PACIENTS ATESOS |

36% Barcelonès
56% Vallès occ.
8% Maresme
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PSICOONCOLOGIA

El Servei de Psicooncologia s’ofereix a pacients i familiars i/o cuidadors, al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès
Occidental i El Maresme, amb l’objectiu de disminuir
l’impacte emocional i poder afrontar les conseqüències
de la malaltia i millorar la qualitat de vida en tot el procés
mòrbid. També s’ofereix suport en el procés de dol a
les famílies. Des del 2009, s’ofereix el Servei d’Atenció a
Domicili al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat, i es va implementant a les altres comarques. L’objectiu d’aquest servei és facilitar el procés d’adaptació a la
situació i alleugerir l’experiència de sofriment del pacient
i dels familiars i/o persona cuidadora principal i que no
poden desplaçar-se a l’entitat. El treball interdisciplinari
amb els equips PADES) de referència permet oferir una
atenció integral al pacient oncològic i a la seva família,
millorant la seva qualitat de vida.

ACTIVITAT PSICOONCOLOGIA |
Beneficiaris primeres visites

704 PERSONES

Beneficiaris visites seguiment 223 PERSONES
TOTAL BENEFICIARIS

927 PERSONES

Primeres visites seu

596 VISITES

Atenció domicili

108 VISITES

TOTAL PRIMERES VISITES

704 VISITES

Visites seguiment

2.121 VISITES

Visites seguiment a domicili

255 VISITES

TOTAL VISITES SEGUIMENT

2.376 VISITES

TOTAL VISITES PSICOONCOLOGIA

3.080 VISITES

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Barcelonès i Baix Llobregat |
240 Pacients
248 Familiars
Vallès Occidental |
224 Pacients
142 Familiars
Maresme |
52 Pacients
21 Familiars

10

DESCRIPCIÓ DE LES VISITES |
Barcelonès i Baix Llobregat |
351 Primeres visites
1.019 Visites seguiment
Vallès Occidental |
298 Primeres visites
1.281 Visites seguiment
Maresme |
55 Primeres visites
76 Visites seguiment
VISITES PSICOONCOLOGIA A DOMICILI |
Barcelonès i Baix Llobregat |
94 Primeres visites
204 Visites seguiment
Vallès Occidental |
14 Primeres visites
51 Visites seguiment
S’han organitzat a més a més diferents Grups de
Terapia Psicológica en les seus del Barcelonés,
Vallés Occidental i Maresme

PARTICIPANTS / TERÀPIA DE GRUP |
Barcelonès i Baix Llobregat |
8 Grup ajuda a Joves amb càncer
13 Musicoteràpia
Vallès Occidental |
5 Teràpia de dol
10 Taller psicoterapèutic
8 Teràpia grup per supervivents
Maresme |
43 Taller psicoterapèutic
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TREBALL SOCIAL

El Servei de Treball Social ofereix una atenció individualitzada al pacient i/o familiar amb l’objectiu d’orientar,
d’assessorar i de gestionar recursos propis de l’entitat i
externs, relacionats amb qüestions sociofamiliars sorgides a partir del diagnòstic de càncer. Es tracta d’oferir
un suport durant el procés de la malaltia i en coordinació
amb altres professionals per una millor atenció integral
en funció de les necessitats de les persones malaltes i els
seus familiars.

ACTIVITAT TREBALL SOCIAL |
Beneficiaris primeres visites

1.057 PERSONES

Beneficiaris visites seguiment 657 PERSONES
TOTAL BENEFICIARIS

1.714 PERSONES

Primeres visites

1.057 VISITES

Visites seguiment

1.379 VISITES

TOTAL VISITES

2.436 VISITES

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Barcelonès i Baix Llobregat |
327 Primeres visites
157 Visites seguiment
Vallès Occidental |
730 Primeres visites
500 Visites seguiment
DESCRIPCIÓ DE LES VISITES |
Barcelonès |
327 Primeres visites
102 Visites seguiment
Vallès Occidental |
730 Primeres visites
1.277 Visites seguiment
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BENEFICIARIS DE PRESTACIONS |
Econòmiques |
5 Barcelonès
40 Vallès Occidental
Farmàcies |
10 Barcelonès
44 Vallès Occidental
Material clínic |
257 Barcelonès
371 Vallès Occidental

SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD)

El Servei d’Atenció a Domicili ofereix una resposta àgil i
immediata per tenir cura de la persona malalta.
Es caracteritza per ser un servei especialitzat en pacients
oncològics. Professionals del Treball Familiar atenen
aquest servei sota la supervisió i coordinació del departament de Treball Social. El servei es complementa amb
el servei d’atenció psicològica a domicili i amb el préstec
de material clínic per millorar el confort del malalt (llits
articulats, cadires de rodes,...).

375

BENEFICIARIS DE SAD |
Barcelonès i Baix Llobregat |
23 Seguiment
96 Noves demandes
Vallès Occidental |
39 Seguiment
157 Noves demandes
Alt Maresme |
2 Seguiment
58 Noves demandes

SERVEIS DE SAD |
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1.309

2.342

Barcelonès i
Baix Llobregat

Vallès Occidental

750

Alt Maresme

Pacients

4.401
Total serveis

ASSESSORAMENT DIETÈTIC
El Servei d’assessorament dietètic ofereix suport
individualitzat a càrrec d’un professional en dietètica

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Total beneficiaris |
226 Beneficiaris
261 Visites
SUPORT DIETÈTIC |
Barcelonès |
52 Beneficiaris
53 Visites
Vallès Occidental |
174 Beneficiaris
208 Visites

ASSESSORAMENT D’ESTÈTICA
ONCOLÒGICA I EN LA CURA DE LA PELL
El programa proporciona algunes pautes bàsiques i solucions senzilles per minimitzar els possibles efectes dels
tractaments oncològics. Aquest servei s’ofereix gràcies a
la col·laboració de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Total beneficiaris |
226 Beneficiaris
461 Visites

ESTÈTICA ONCOLÒGICA I CURA DE LA PELL |
Barcelonès |
120 Beneficiaris
247 Visites
Vallès Occidental |
106 Beneficiaris
214 Visites
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TERÀPIA DE PARELLA

El Servei ajuda a resoldre els diferents tipus de problemes de relació que afecten a les parelles durant i després
de la malaltia oncològica.

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Total beneficiaris |
11 Beneficiaris
41 Visites

ORIENTACIÓ JURÍDICA LABORAL
El Servei ofereix a les persones afectades per la malaltia que ho necessiten orientació en temes laborals i de
Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS |
Total beneficiaris |
160 Beneficiaris
296 Visites
ORIENTACIÓ JURÍDICA LABORAL |
Barcelonès |
20 Beneficiaris
20 Visites
Vallès Occidental |
140 Beneficiaris
276 Visites
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SUPORT TELEFÒNIC
El servei aporta una funció de contenció, d’orientació,
d’informació i de coordinació amb altres professionals
per tal d’oferir el millor servei en funció de les necessitats
dels malalts i familiars.

TRUCADES ATESES | 16308 Trucades

16

Treball en
xarxa i docència

Treball en
xarxa i docència
És més que evident que donada la magnitud i complexitat de la tasca a realitzar i les necessitats a cobrir, és del
tot imprescindible la col·laboració amb els estaments
públics i privats.
Per aquest motiu la Fundació forma part de diverses xarxes de treball en l’àmbit de la salut i de serveis socials de
diferents Administracions, així com de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
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Alhora, també els responsables de les agrupacions territorials de la Fundació han participat de manera habitual
al llarg de tot l’any en Fòrums y Taules de coordinació
promogudes pels ajuntaments dins dels seus àmbits de
implantació.

L’atenció es concentra en un dels aspectes fonamentals
de la professionalitat d’avui, com és la capacitat d’adaptar-se al pas del temps i, especialment, la responsabilitat,
per part del professional, de millorar les seves pròpies
capacitats mitjançant una actualització contínua.

En l’àmbit de la docència, seguim col·laborant amb
entitats de formació per a estudiants i realitzant cursos
de formació continuada adreçades a la comunitat de
professionals del sistema sanitari català. Una tasca de
recerca continua dels aspectes formatius que poden
millorar els coneixements i habilitats dels tècnics auxiliars
d’infermeria, cuidadors i professionals sanitaris. La finalitat
d’aquests cursos és la d’establir i obtenir mecanismes que
garanteixin una coordinació i homogeneïtat en els hàbits
de treball que són específics d’aquesta malaltia.

En parlar de malalts oncològics, cal tenir en compte que
el càncer és una malaltia de gran rellevància social, tant
per l’alt nombre de persones afectades com per l’alt
percentatge de tipus de càncer que no són curables i que
esdevenen crònics. A més, es tracte d’una malaltia que
transcendeix més enllà, que afecta al seu entorn i a les
relacions familiars i socials del malalt.
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Atenció a grups
i comunitària

Programes d’atenció
a grups i comunitària
Oncolliga té programes de prevenció, educació, sensibilització i rehabilitació, adreçats a persones afectades per
la malaltia, els seus familiars i persones cuidadores, i a la
població en general.
Contemplen una sèrie d’activitats com tallers, conferències, activitats socials, presentacions de llibres, exposicions, entre d’altres, que s’han realitzat periòdicament al
llarg de l’any.

CONFERÈNCIES
El valor del vostre testimoni (I)”, Persones voluntàries
d’ACO. Barcelona, 26/01
“Sexualitat i càncer”, Sra. Mati Segura, psicòloga i terapeuta sexual i de parella. Rubí, 08/02
Presentació ACO - Associació Catalana d’Ostomitzats,
Terrassa, 16/02
“Com la música pot afavorir el nostre benestar”,
Dra. Patricia Martí, psicooncòloga i musicoterapeuta.
Barcelona, 23/02
“La fatiga en el procés oncològic”, Sra. Judit Inglés.
Sant Cugat, 07/03
“Podem menjar de tot?”, Sra. Olga Novau, nutricionista.
Terrassa, 16/03

“Prevenció del càncer des de l’alimentació”. Sabadell,
10/05”
“Els nostres drets com a persones ostomitzades”. ACO
Terrassa, 11/05
“Alimentació i càncer: què hi ha de cert?”. Sra. Jèssica
Martínez Rodríguez, Dietista-nutricionista l’Hospital de
Mataró, 17/05
“El valor del vostre testimoni (III), Persones voluntàries
d’ACO. Barcelona, 25/05
Presentació del llibre “Hoy es primavera. Del cáncer a
un viaje interior”, Sra. Nina da Lua. Terrassa, 1/06

“El valor del vostre testimoni (II), Persones voluntàries
d’ACO. Barcelona, 30/03

“Càncer de mama: orientació i suport”, Voluntàries testimonials de mama. Dirigida a dones d’origen marroquí del
CEIP Montserrat de Terrassa, 14/06

“Pautes i suggeriments d’alimentació després d’una
laringectomia total”. Terrassa, 06/04

Presentació del llibre “Bebiendo limonada”, S
ra. Yolanda Ferrer. Rubí, 21/06

“Afrontar millor la malaltia i l’ostomia”, Clàudia Massé,
psicooncòloga. Terrassa, 20/04

“Què aporten els nostres testimonis”, Núria Ferrer, psicooncòloga. Barcelona, 29/06

Taula rodona: “Impacte social del càncer de mama en la
dona jove”, Dra. Patricia Martí, psicooncòloga i musicoterapeuta.

“Nous aspectes del diagnòstic i del tractament del
càncer de mama”, Dr. Pere Puig i Gris. Calella, 24/10

2a Jornada “Entre Nosaltres” de Qualitat de Vida i
Càncer de Mama, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona, 22/04
“DO IN: Una teràpia tradicional xinesa per activar el
nostre cos”, Wai Wai Cho Sum, infermera. Barcelona,
27/04
“L’impacte emocional durant el tractament de càncer”,
Clàudia Massé, psicooncòloga. Rubí, 03/05
21

“Resolem dubtes amb les estomaterapeutes”
ACO Terrassa, 16/11
“Com superar l’angoixa”, Sra. Esther Bisbal.
Calella, 28/11
“Assessorament i informació sobre dispositius per a
ostomies”, Montse Tegido, estomaterapeuta. Barcelona,
30/11

TALLERS I ACTIVITATS

Els tallers són intervencions no farmacològiques que ofereixen comprovats beneficis en la salut emocional i el benestar dels malalts, familiars i/o persones cuidadores participants, ja que permeten prevenir possibles alteracions
psicològiques així com adquirir coneixements bàsics que
faciliten la utilització de tècniques i recursos com a eines
d’expressió, comunicació, autocontrol i relaxació. Tot això
representa una millora en la qualitat de vida dels malalts
oncològics i dels seus familiars i/o persones cuidadores.
Molt d’aquests tallers s’han realitzat de forma sistemàtica
amb una freqüència setmanal i han obtingut un grau de
satisfacció molt alt per part de tots els participants.
BARCELONA
Programa un espai per tu, que inclou | Taller de
Txi-Kung, Respiració, Maquillatge ”Posa’t guapa”,
Taller d’autocura de la pell i mucoses
VALLÈS OCCIDENTAL
Programa Temps per cuidar-te :Taller de Txi-Kung,
Gestió de l’estrès, Ioga Kundalini,
Ioga i Meditació, Maquillatge corrector oncològic,
Les emocions a través de la pintura
“Coaching de la salut : Activar-se per viure amb salut”
16a desfilada de peces de bany, llenceria i complements per a dones afectades de càncer de mama
EL MARESME
Ioga, Pilates, Maquillatge ”Posa’t guapa”
Manualitats

A més a més s’ha organitzat la 3a Setmana Oncològica
de Premià de Dalt, i s’ha participat amb Tallers de Musicoterapia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la 2a
Jornada “Entre Nosaltres” de Qualitat de Vida i Càncer
de Mama i en el Dia Mundial del càncer de mama: Jornada per a vosaltres.
Al Hospital del Mar es va organitzar un Taller de Txi Kung
per a pacients oncològics i les seves famílies
Assistents a conferències

675 PERSONES
Beneficiaris tallers terapèutics

450 PERSONES
Beneficiaris Centre de
Rehabilitació de Laringectomitzats

32 PERSONES
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L’ASSOCIACIÓ CATALANA
D’OSTOMITZATS - ACO

L’Associació Catalana d’Ostomitzats té com a objectiu
donar suport i acompanyament a les persones ostomitzades per tal que puguin normalitzar la seva vida personal,
familiar, social i laboral. També treballa per informar i sensibilitzar a la societat sobre què és una ostomia i donar a
conèixer que s’hi pot conviure sense problema.
Des de l’any 20009 hi ha establert un conveni de col·laboració amb la Fundació Oncolliga, amb l’objectiu de
promoure accions de suport que puguin millorar el benestar de les persones ostomitzades.
Durant l’any 2017 s’han realitzat diverses xerrades a la
seu d’Oncolliga |
“El valor del vostre testimoni (I)”,
Persones voluntàries d’ACO. Barcelona, 26/01
Presentació ACO Associació Catalana d’Ostomitzats, Terrassa, 16/02
Podem menjar de tot?
Olga Novau, nutricionista. Terrassa, 16/03
“El valor del vostre testimoni (II)”,
Persones voluntàries d’ACO. Barcelona, 30/03
“Afrontar millor la malaltia i l’ostomia”.
Terrassa, 20/04
“Els nostres drets com a persones ostomitzades”.
ACO Terrassa, 11/05
“El valor del vostre testimoni (III)”,
Persones voluntàries d’ACO. Barcelona, 25/05
Resolem dubtes amb les estomaterapeutes,
Terrassa, 16/11
“Assessorament i informació sobre dispositius
per a ostomies”, Barcelona, 30/11
El 12 de gener Neus Cols, presidenta d’ACO, va participar en l’acte de presentació del Programa públic
d’Analítica de Dades per a la Recerca i la innovació en
Salut. Aquest programa serà gestionat per l’Agència de
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Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del
Departament de Salut
Amb la mateixa filosofia que ha seguit ACO a Barcelona
i en base al conveni de col·laboració amb la Fundació
Oncolliga, al febrer de 2017 es va presentar ACO Vallès.
Aquesta delegació d’ACO s’ubica a la seu d’Oncolliga
Terrassa, compta amb el suport de les infermeres estomaterapeutes de la Fundació Assistencial de Mútua de
Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i el Sr. Francesc Raya és el seu
coordinador.
El 8 d’octubre va tenir lloc a l’Hospital del Mar de Barcelona, la IV Jornada sobre les persones ostomitzades, “Viure
amb una ostomia”. A aquesta jornada hi van assistir unes
200 persones entre ostomitzats, familiars i professionals
de la salut.
ACO va participar en l’elaboració del Pacte en defensa
d’una salut pública de qualitat a l’Hospitalet, que es va
presentar al setembre de 2017.
Neus Cols, Presidenta d’ACO va ser nomenada representant del Consell Consultiu de Pacients a la Comissió tècnica de selecció de la convocatòria del Pla Estratègic en
Recerca i Innovació en Salut (PERIS) i al Consell Assessor
en política de Recerca i Innovació en Salut (CAPRIS).
ACO va donar suport i va formar part del jurat del
programa Great Comebaks™ impulsat per Convatec, on
persones ostomtizades de tot l’estat relataven la seva
història personal.
S’han beneficiat de les activitats organitzades per ACO
unes 200 persones

CENTRE DE REHABILITACIÓ PER A
LARINGECTOMITZATS - CRL

El Centre de Rehabilitació per a Laringectomitzats és un centre especialitzat en la recuperació de la veu i ofereix una
atenció integral a les persones afectades de càncer de laringe i a les seves famílies. L’àmbit d’actuació és el Vallès Occidental. Està ubicat al carrer Salmerón, 100 de Terrassa i compta amb el suport de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa.

SERVEIS QUE OFEREIX |

ACTIVITATS |

- Rehabilitació de la veu.

Durant l’any s’ha ofert a més a més
les següents activitats |

- Classes diàries de 4 nivells, a càrrec de persones
laringectomitzades que voluntàriament ensenyen als
acabats d’operar, dirigides i supervisades per una
logopeda especialitzada.
- Sessions individuals de logopèdia per a persones
afectades de laringectomies parcials i altres diagnòstics
que afecten coll i mandíbula.
- Rehabilitació de l’olfacte mitjançant tècniques específi		
ques amb la col·laboració de professionals especialitzats.
- Visites de voluntariat testimonial als hospitals, per donar
suport a la persona acabada d’operar.

- Conferencia “Pautes i suggeriments d’alimentació
després d’una laringectomia total”.
- Taller de primers auxilis d’una laringectomia total
per a pacients i familiars”
- Classes de rehabilitació de la veu, suport a parelles, 		
activitats manuals
- Assajos setmanals de la coral del Centre de la
Recuperació de la veu (CRL) “Noves Veus”
- Concerts de primavera i Nadal de la Coral
“Noves Veus”

- Conferències informatives per les persones afectades.

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS |

- Grups d’ajuda mútua als familiars.

- Teatre Principal de Terrassa | acte en càncer infantil
- Cursa de les dones a Terrassa

- Taller de manualitats pels familiars.
- Atenció psicosocial.
- Orientació jurídica-laboral.
- Activitats culturals i socials.
- Coral “Noves Veus” com a complement idoni d’una
bona rehabilitació de la veu, i de valoració personal.
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Programes
de voluntariat

Programes
de voluntariat
El voluntariat és l’expressió dels valors de la gratuïtat i
la solidaritat. Les persones voluntàries constitueixen un
col·lectiu molt important d’Oncolliga, i complementen la
tasca dels professionals per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat al malalt oncològic
i a les seves famílies.
Oncolliga promou la tasca dels voluntaris que ofereixen el seu temps, coneixement i dedicació al servei
dels altres, alhora que fomenta la solidaritat com a
responsabilitat social.

CAPTACIÓ I SELECCIÓ DE VOLUNTARIAT

Hi ha un procés establert d’incorporació al programa
de voluntariat de l’entitat. A les persones interessades a
incorporar-se com a voluntaris de la Fundació, se’ls fa una
entrevista per valorar la seva idoneïtat tenint en compte
les seves motivacions i disponibilitat.
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FORMACIÓ INICIAL I COMPLEMENTÀRIA
Les persones voluntàries reben una formació bàsica en
voluntariat i específica en oncologia i malalts crònics i
terminals.
També hi ha formacions complementàries sobre temes
d’interès (dol, comunicació,..) i activitats de formació continuada per a realitzar la tasca de voluntariat. L’any 2017
s’han realitzat cursos de formació i s’ha assistit a jornades
de voluntariat organitzades per la FECEC i la FCVS.

INCORPORACIÓ I SEGUIMENT
DELS VOLUNTARIS ALS PROGRAMES
Les persones voluntàries s’assignen a diferents programes
tenint en compte les preferències personals, les aptituds, i
la disponibilitat horària. Amb l’objectiu de millorar l’acció del voluntariat es programen reunions de seguiment,
supervisió dels voluntaris, i diverses activitats socials per
propiciar el sentiment de grup i pertinença a l’entitat.

VOLUNTARIAT
Voluntaris assistencials

98 PERSONES
Voluntaris professionals

22 PERSONES
Voluntaris de recursos

360 PERSONES
BENEFICIARIS VOLUNTARIAT
Voluntariat hospitalari

4.355 SERVEIS
Voluntariat domiciliari

671 SERVEIS
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Seus, Òrgans
de govern i Àmbit
institucional

Seus, Òrgans de govern
i Àmbit institucional

SEUS I DELEGACIONS D’ONCOLLIGA
SEU | BARCELONA

Adreça: Carrer Rector Ubach, 5
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona
Telèfon: 93 240 58 88
Correu electrònic: barcelona@oncolliga.cat

SEU | TERRASSA

Adreça: Carrer Salmeron, 100
Codi Postal: 08222
Població: Terrassa
Telèfon: 93 736 14 44
Correu electrònic: terrassa@oncolliga.cat

DELEGACIÓ | CALELLA

Adreça: Carrer Sant Joan, 8
Codi Postal: 08370
Població: Calella
Telèfon: 691 319 995
Correu electrònic: calella@oncolliga.cat

DELEGACIÓ | SABADELL

Edifici: Centre Cívic Can Balsach
Adreça: Carretera Prat de Lluçanes, 2
Codi Postal: 08208

Població: Sabadell
Telèfon: 685 989 212
Correu electrònic: sabadell@oncolliga.cat

DELEGACIÓ | SANT CUGAT

Edifici: Xalet Negre
Adreça: Plaça del coll, 4
Codi Postal: 08172
Població: Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 685 305 520
Correu electrònic: santcugat@oncolliga.cat

DELEGACIÓ | VILASSAR DE MAR

Adreça: Carrer Santa Eulàlia
Codi Postal: 08340
Població: Vilassar de Mar
Telèfon: 692 992 931
Correu electrònic: vilassardemar@oncolliga.cat

DELEGACIÓ | RUBÍ

Edifici: Ateneu
Adreça: Carrer Xile,1
Codi Postal: 08191
Població: Rubí
Telèfon: 608 291 882
Correu electrònic: rubi@oncolliga.cat
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ÒRGANS DE GOVERN
PATRONAT |
Josep Morell Miró, President (DEP)
Josep Antoni Diaz Salanova, Vicepresident
Joaquim Gil Sellarés, Vicepresident
Ramon Casals Creus, Tresorer
Pere Engel Masoliver, Secretari
Anunciación Almazán Fernández, Vocal
Francesc Codina Castillo (Conei Corporación), Vocal
Joan Coma-Cros Raventós, Vocal
Alfonso Echevarne Santamaria
(Laboratoris Echevarne), Vocal
Jordi Esteve Escoda (Grup Esteve), Vocal
Jorge Gallardo Ballart, (Laboratoris Almirall),Vocal
Pedro Knuth Schultheis (Palex Medical, S.A.), Vocal
Javier Peris Mussó, (Laboratoris Salvat), Vocal
Agnès Reyes Piqué, Vocal
Enric Reyna Martínez, Vocal

JUNTA DIRECTIVA |
Joaquim Gil Sellarés, President
Josep Antoni Díaz Salanova, Vicepresident
Ramón Casals Creus, Tresorer
Pere Engel Masoliver, Secretari
Enric Castellnou Sardà, Vocal
Alfonso Echevarne Santamaria, Vocal
Conxa Puig Bacardit, Vocal
Agnès Reyes Piqué, Vocal
Albert Tuca Rodríguez, Vocal
Mario Soler Freixas, Vocal
Francesc Viñas Rexach, Gerent (DEP)

COMITÈ CIENTÍFIC |
PRESIDENT
Dr. Albert Tuca. Oncòleg.
Hospital Clínic de Barcelona
VICEPRESIDENT
Dr. Lluis Cirera. Oncòleg.
Hospital Universitari Mútua Terrassa
VOCALS
Dra. Montserrat Andreu. Digestòloga.
Hospital del Mar
Dra. Mercè Barau. Farmacèutica.
Vocal del Col·legi de Farmacèutics
Dra. Maria Teresa Bassons. Farmacèutica
Dr. Eduard Batiste-Alentorn. Oncòleg.
Hospital General de Vic
Dra. Montserrat Calafell. Metgessa.
PADES Baix Llobregat Centre
Dr. Joan Carulla. Oncòleg.
Hospital Vall d’Hebron
Sra. Carme Casas. Treballadora Social.
PADES Consorci Sanitari de Terrassa
Sra. Núria Codorniu. Infermera.
Institut Català d’Oncologia (ICO)
Dr. Carles Conill. Radioterapeuta.
Hospital Clínic de Barcelona
Dr. Eduard Chimenos. Metge Odontòleg.
Col·legi d’Odontòlegs
Dra. Isabel Fabregat. Investigadora.
Institut d’Investigació Biomèdica Bellvitge (IDIBELL)
Dra. Núria Ferrer. Psicooncòloga.
Fundació Oncolliga
Dr. Lluís Lalucat. Psiquiatre i Filòsof.
Centre d’Higiene Mental Les Corts
Dr. Esteve Saltó. Metge.
Conselleria de Salut
Dra. Gemma Soler. Oncòloga.
Institut Català d’Oncologia (ICO)
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Josep Morell

In Memoriam

Francesc Viñas

L’any 2017 serà recordat també per la pèrdua de dues persones que tan van treballar per la Fundació. Josep Morell, president del Patronat des de l’any 2013, i President de la Federació Catalana
d’Entitats contra el Càncer (FECEC) va morir als 66 anys d’edat. Era una persona emprenedora,
proactiva i solidaria, característiques de la seva personalitat que va repartir a mans plenes durant el
seu pas per la Fundació on va arribar en els seus inicis. També ens va deixar als 62 anys Francesc
Viñas, Director Gerent d’Oncolliga , Vicepresident de la FECEC i membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i col·laborador habitual de diverses associacions juvenils, culturals i
educatives.
D’ambdós ens quedarà un record inesborrable al pas del temps. La claror de la seva empremta ens
ha deixat i, a partir d’ara, haurem de continuar sota la llum del seu record.
Descansin en pau.
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AGRUPACIONS TERRITORIALS
BARCELONÈS |

VALLÈS OCCIDENTAL |

Carles Fonoll, Responsable Barcelona
Miquel Carreras, President Badalona

Joaquim Gil, President Terrassa i Vallès Occidental
Isabel Rojas, Presidenta Sabadell
Marisol Podio, Responsables Sant Cugat del Vallès
Mercè Barella, Presidenta Matadepera
Roser Carreras, Responsable Ullastrell
Isaura Monclús, Responsable Rellinars
Jordi d’Arquer i Pere Pasteller,
Reponsables Castellbisbal
Yolanda Ferrer, Responsable Rubí

MARESME |
Maria Pera i Mònica Buneri , Responsables Calella
Teresa Meca i Carles Ramon,
Responsables Premià de Dalt
Joaquima Andreu, Responsable Vilassar de Mar

ÀMBIT INSTITUCIONAL
GENERALITAT DE CATALUNYA |

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Departament de Salut
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries
Institut Català d’Oncologia (ICO)
Pla Director d’Oncologia

DIPUTACIÓ DE BARCELONA |

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT |

Alcaldia

AJUNTAMENT DE RUBÍ |

Servei de Salut Pública

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS |
Alcaldia
Serveis a les Persones

Àrea d’Atenció a les Persones.
Benestar Social, Salut Pública i Consum.

AJUNTAMENT DE SABADELL |

AJUNTAMENT DE BARCELONA |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LL. |

Direcció de l’Àrea de Drets Socials
Comissionada de Salut

AJUNTAMENT DE CALELLA |
Alcaldia

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS |
Alcaldia

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL |
Alcaldia

AJUNTAMENT DE MATADEPERA |
Alcaldia

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR |
Alcaldia

Alcaldia
Regidoria de Salut i S. Socials
Alcaldia

AJUNTAMENT DE TERRASSA |

Alcaldia
Regidoria de Serveis Socials, Joventut i Lleure
Regidoria de Salut i Promoció de la Gent Gran
Regidoria de Polítiques de Gènere i Usos del Temps

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTRES ORGANISMES |

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer- FECEC
Federació Catalana de Voluntariat Social -FCVS
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Balanç de situació
i compte de resultats

Balanç de situació
i compte de resultats
BALANÇ DE SITUACIÓ | Abreujat a 31.12.2017
ACTIU

Any 2017

Any 2016

25.500

27.066

Inmobilitzat intangible

2.023

2.312

Immobilitzat material

20.327

21.604

Inversions financeres

3.150

3.150

211.981

227.430

-

-

94.006

123.032

101.237

95.918

16.738

8.480

237.481

254.496

152.710

156.586

Fons fundacional

162.200

162.200

Excedent d’exercicis anteriors

-58.864

-88.430

Excedent de l’exercici

13.614

29.566

Subvencions, donacions i llegats rebuts

35.760

53.250

-

-

84.771

97.910

237.481

254.496

Actiu no corrent

Actiu corrent
Existències
Administracions Públiques
Patrocinadors i altres comptes a cobrar
Efectiu i altres actius líquits
Total
PATRIMONI NET I PASSIU
Patrimoni net

Passiu no corrent
Passiu corrent
Total

34

COMPTE DE RESULTATS | Abreujat a 31.12.2017
Any 2017

Any 2016

770.493

751.988

Donatius Recurrents

76.060

71.436

Donatius Espontanis

27.470

37.898

Col·lecta i Actes publics

140.985

147.244

Col·laboradors

357.137

286.503

Subvencions i Ajuts publics

168.841

183.678

0

25.229

-753.636

-714.750

Ajuts concedits

-28.365

-24.473

Aprovisionaments

-61.387

-71.944

Despeses de personal

-506.869

-471.392

Altres despeses d’explotació

-151.423

-138.370

-5.592

-5.180

0

-3.391

16.857

37.238

-3.243

-7.560

0

-112

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

13.614

29.566

RESULTAT DE L’EXERCICI

13.614

29.566

INGRESSOS

Donacions i llegats
DESPESES

Amortització de l’immobilitzat
Pèrdues deteriorament immob. material
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTAT FINANCER
Despeses extraordinàries

ORIGEN DELS INGRESSOS |

13%

27%

DESTINACIÓ DE LES DESPESES |

19%

11%

67%
14%

11%
20%

18%

Administracions públiques

Estructura

Generalitat de Catalunya

General

Donacions

Assistencial

Obra Social i Fundació “La Caixa”
Jornades solidàries i actes
Patrocinadors i campanyes

“Els comptes anuals han estat auditats, amb una opinió
favorable, per la firma KPMG Auditores, S.L.
El corresponent dictamen està disponible a les nostres
oficines i a www.oncolliga.cat”
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Agraïment

Agraïment
Amb aquestes senzilles línies voldríem expressar el nostre més sincer agraïment a les administracions públiques, entitats
patrocinadores, organismes i a quantes persones han col.laborat i contribuït amb el seu ajut i el seu esforç al desenvolupament de tots els serveis i activitats d’Oncollida al llarg de l’any 2017.
Moltes gràcies!

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ENTITATS PATROCINADORES

ENTITATS COL·LABORADORES
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Crèdits

“Dissenyat i maquetat per Eva López Sadurní”

Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica | Memòria 2017
Carrer Rector Ubach 5, Barcelona

