Ajudar a conviure amb el càncer

www.oncolliga.cat

SALUTACIONS
PRESIDENT del patronat

PRESIDENT DE LA JUNTA DIRECTIVA

Som conscients de la importància de la nostra Fundació per l’ajuda
que aportem als malalts i els seus familiars.
És també just i necessari que totes les accions que realitzem quedin
recollides i resumides en un document per poder visualitzar amb claredat les magnituds més rellevants de la feina feta durant l’any 2015.
Encara que es del tot impossible poder arribar a quantificar totes
les tasques dutes a terme, doncs són moltes i diverses i, a més, les
circumstàncies, malauradament, no son estandaritzables.
Estic convençut que aquesta és la grandesa de la nostra Fundació
Oncolliga, no barrar la porta a ningú que requereixi del nostre suport.
És molt gratificant compartir aquesta Memòria a l’hora que manifesto el meu reconeixement personal a tot l’equip tècnic i voluntaris
així com a tots els simpatitzants, col·laboradors i Institucions que li
donen recolzament.
Moltes, moltes gràcies!

Amb la presentació de la memòria de l´any 2015, tinc l’oportunitat
de dirigir-me a totes les persones que l´han fet possible, des dels
patrons a les entitats i administracions, sponsors, simpatitzants,
personal de Oncolliga i els voluntaris, agraint l´esforç i la solidaritat
per millorar la qualitat de vida de las persones que pateixen càncer
i dels seus familiars.
Ens hem “reinventat” per poder atendre més malalts, arribar a
més poblacions, s´han fet acords amb diferents empreses que han
cregut amb el nostre projecte per aconseguir més recursos econòmics, i ara tenim el repte d’enfortir el voluntariat, persones que
aportin temps i cor.
Oncolliga vol anar lluny i per aquest motiu volem anar acompanyats
de tots vostès que fan possible la tasca d´aquest projecte solidari.

Josep Morell. President del Patronat

Joaquim Gil. President de la Junta Directiva

President del Comitè Científic
Conviure amb el càncer es sempre una experiència difícil. El càncer provoca un intens impacte físic, emocional, social i familiar en la
persona que ho pateix, degut als símptomes propis de la malaltia i a la complexitat dels tractaments necessaris per controlar-la, així com
per l’amenaça vital que comporta i la freqüent incertesa en el resultat terapèutic.
Els innegables avanços de la medicina en els darrers anys han permès millorar progressivament la tassa de curació de la malaltia, ara
superior al 50% dels malalts. El nostre país disposa d’un sistema de salut altament desenvolupat que pot assegurar un diagnòstic de
precisió i les millors alternatives terapèutiques. Tanmateix, n’hi han necessitats inherents al procés de malaltia que els sistemes de salut
no sempre poden assumir, especialment l’acompanyament i el suport emocional, familiar i social.
La fundació Oncolliga va néixer amb l’objectiu de cobrir aquest buit d’atenció, i va definir la seva missió com el suport psicosocial de les
persones afectes de càncer i les seves famílies, en qualsevol moment de l’evolució de la malaltia. El procés d’atenció que aporta la nostra
fundació pot incloure el suport psicològic, l’assessoria social i laboral, el consell nutricional, la rehabilitació de laringectomitzats, l’ajuda
familiar, i l’acompanyament. Aquesta intervenció, sempre personalitzada, es prioritza i intensifica en aquelles situacions amb necessitats
mes complexes i amb un major risc de patiment.
El Comitè Científic d’Oncolliga es un equip multidisciplinari que te l’objectiu supervisar i assessorar les activitats de la fundació, aportant el
seu coneixement sobre l’epidemiologia, fisiopatologia i terapèutica del càncer, i les alternatives de suport psicològic i social.
Analitzant les línies de suport i la progressiva activitat de la fundació, el Comitè Científic d’Oncolliga felicita als seus professionals i treballadors per la tasca assistencial feta i per el seu compromís en la millora de la qualitat de vida de les persones ateses. Així mateix i amb la
mateixa intensitat agraeix la solidaritat, la il·lusió i l’esforç sempre desinteressant dels voluntaris de la fundació. Finalment, agraïm a les a
les persones, i a les institucions privades i públiques implicades en Oncolliga per la seva continua col·laboració.
Dr. Albert Tuca. President del Comitè Científic
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
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.
ÒRGANS DE GOVERN
PATRONAT
»» Josep Morell Miró, President
»» 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

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)

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
»» Francesc Viñas Rexach, Gerent
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seus d’oncolliga
Barcelonès
»» Carles Fonoll, Responsable Barcelona
»» Miquel Carreras, President Badalona

Vallès Occidental
»» Joaquim Gil, President Terrassa i Vallès Occidental
»» Isabel Rojas, Presidenta Sabadell
»» Marisol Podio i Cristina Oromí, 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
»» Montse Ollé, Responsable Castellar del Vallès
»» Yolanda Ferrer, Responsable Rubí

Maresme
»» Mònica Buneri i Maria Pera, Responsables Calella
»» Teresa Meca i Carles Ramon, Responsables Premià de Dalt
»» Joaquima Andreu, Responsable Vilassar de Mar
Baix Montseny
»» Glòria Caumons, Responsable Baix Montseny

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

AjUNTAMENT de Barcelona
»» Direcció de l’Àrea de Drets
Socials
»» Comissionada de Salut

aj. de Premià de Dalt
»» Alcaldia
Ajuntament de rubí
»» Servei de Salut Pública

Ajuntament de Calella
»» Alcaldia

aj. de Sant Cugat del V.
»» Alcaldia
»» Serveis a les Persones

Aj. de Castellar del Vallès
»» Alcaldia
aj. de Castellbisbal
»» Alcaldia

Ajuntament de sabadell
»» Alcaldia
»» Regidoria de Salut i S. Socials

aj. DE Matadepera
»» Alcaldia

aj. de Sant Feliu de Ll.
»» Alcaldia

aj. de Pineda de Mar
»» Alcaldia
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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
aj. de Vacarisses
»» Alcaldia
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad
Altres organismes
»» Federació Catalana d’Entitats
contra el Càncer- FECEC
»» Federació Catalana de Voluntariat Social -FCVS

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 als 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 psicooncòlegs, treballadors socials i treballadors familiars, amb el suport de voluntaris, treballa per
oferir una atenció integral al malalt oncològic, la seva família i els cuidadors; 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.

Desglossament de l’activitat
ACTIVITAT GLOBAL 2015

Durant l’any 2015 la Fundació Oncolliga ha ofert diversos serveis a
2.149 persones que han estat ateses de forma individualitzada, i que
han estat beneficiaries de 10.410 visites dels professionals d’Oncolliga.

Primeres visites: pacients
Primeres visites: familiars
Pacients atesos també anys anteriors
Familiars atesos també anys anteriors
TOTAL BENEFICIARIS DIRECTES
TOTAL BENEFICIARIS INDIRECTES*

1.211 persones
303 persones
526 persones
109 persones
2.149 persones
6.447 persones

* Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per unitat familiar.
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ACTIVITAT GLOBAL
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Treball Social
ACTIVITAT 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 dels malalts i familiars.

BENEFICIARIS
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Psicooncologia
ACTIVITAT 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. Durant el 2009, es va iniciar el Servei d’Atenció a Domicili
al Barcelonès i al 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 cuidador 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.

BENEFICIARIS
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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 desprès de la malaltia oncològica.

TOTAL BENEFICIARIS
TOTAL VISITES
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16 persones
82 visites

Servei d’atenció a domicili (SAD)
El Servei d’Atenció a Domicili ofereix una resposta àgil i immediata per tenir cura del malalt al domicili. Es caracteritza per ser un servei
especialitzat en pacients oncològics. Els treballadors familiars atenen aquest servei sota la supervisió i coordinació dels treballadors socials. 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, ...). A més de les seus de Barcelona i Terrassa, el maig del 2012 es va iniciar el servei a Calella.

BENEFICIARIS

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

BENEFICIARIS

ACTIVITAT ASSESSORAMENT DIETÈTIC
TOTAL BENEFICIARIS
TOTAL VISITES
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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.

BENEFICIARIS

ACTIVITAT D’ESTÈTICA
TOTAL BENEFICIARIS
TOTAL VISITES
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Orientació i Gestions Jurídica-laboral
El Servei ofereix a les persones afectades per la malaltia que ho necessiten orientació en temes laborals i de Seguretat Social.

BENEFICIARIS

ACTIVITAT JURÍDICA-LABORAL
TOTAL BENEFICIARIS
TOTAL VISITES

96 persones
131 visites

VISITES

60

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10
0

0

BARCELONèS

VALLèS OCC.

BARCELONèS

VALLèS OCC.

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.

TOTAL TRUCADES
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15.750

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 cuidadors, 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.
Les conferències a les diferents seus han estat: El pit de la dona,
fantasies i pors; Voluntats anticipades; Com cuidar-nos i protegir-nos del sol; Com actuar envers la família amb un càncer de
mama; L’alimentació saludable: una aliada en la prevenció del càncer; Prevenció càncer de mama, colon, pulmó i pròstata; Suport nutricional al tractament oncològic; Alimentació preventiva; El càncer
és hereditari?

Els tallers són intervencions no farmacològiques que ofereixen
comprovats beneficis en la salut emocional i el benestar dels malalts, familiars i/o cuidadors 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 cuidadors. 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.

Barcelonès
Programa Un espai per a tu, que compren els tallers de Txi-kung, Relaxació i Autoimatge. Tallers de musicoteràpia a l’Hospital de Sant Pau de
Barcelona.
Vallès Occidental
Programa Temps per cuidar-te, que comprèn els tallers de Pautes d’autocuidar-se, Gestió de l’estrès per sofrologia, Tai Txi – Txi Kung, Teixeix-te el
teu gorro, Microgimnàstica, Ioga, La dansa com a eina per l’equilibri emocional, sessions de Posar-se el mocador amb estil, i Maquillatge i color.
El Maresme
A Calella, Teràpia de Grup, i tallers sobre nutrició.
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Centre de rehabilitació per a laringectomitzats - CRL
El Centre de Rehabilitació per a Laringectomitzats és un centre especialitzat en l’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:
»» Rehabilitació de la veu.
»» 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 específiques
amb la col·laboració de professionals especialitzats.

»» Visites de voluntaris testimonials als hospitals, per donar suport a la persona acabada d’operar.
»» Conferències informatives pels afectats i familiars.
»» Grups d’ajuda mútua als familiars.
»» 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.

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.
L’any 2009 va establir 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 2015 s’han realitzat diverses xerrades a la seu d’Oncolliga: Què ens ofereix ACO?, Hàbits saludables e la pell en el teu
dia a dia, Avantatges de la targeta de discapacitat, Consell per prevenir hèrnies en les ostomies. També es va realitzar una xerrada al
mercat de La concepció de Barcelona sobre Dieta i càncer: Veritat o mite?
Per segon any consecutiu i amb motiu del Dia Mundial de l’Ostomia es va organitzar un acte sota el lema“Viure amb una ostomia” a
l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Des de l’any 2015 es compta amb la col•laboració d’una infermera estomaterapeuta que via telefònica respon a dubtes i dóna suport
per resoldre incidències amb el material d’ostomia. Durant aquest any s’han ates 16 consultes d’estomaterapia amb el corresponent
seguiment, el que ha suposat un total de 50 trucades.
ACO participa en el Consell Tècnic de Comunicació i al Grup de Treball de Recerca del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
Al mes de desembre conjuntament amb l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya) i l’Associació per a la
incontinència anal (ASIA) es va endegar la campanya #SomCaganers per sensibilitzar a la societat sobre la incontinència.
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Programes de voluntariat
El voluntariat és l’expressió dels valors de la gratuïtat i la solidaritat. Els voluntaris 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 nous voluntaris
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. Al llarg de
l’any s’han incorporat 32 voluntaris nous als programes d’Oncolliga.

Formació inicial i complementària
Els voluntaris 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
2015 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
Els voluntaris 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.

11

Hospitalari

Domiciliari

Testimonial

Es porta a terme als hospitals amb els quals
hi ha un conveni de col·laboració, tot acompanyant i donant suport a la persona malalta
i als seus familiars. L’any 2015 han rebut el
servei dels voluntaris 1.198 persones.

El voluntari realitza tasques de suport i
companyia a la persona malalta i als seus
familiars en el domicili, així com acompanyament al pacient a visites mèdiques. Durant l’any 2015 els voluntaris domiciliaris
han acompanyat 66 persones.

Persones que han superat la malaltia ofereixen el seu testimoni, tot compartint la
seva experiència amb els malats de càncer.

Barcelonès
Hospital de d’Esperança. Unitat de Cures
pal·liatives: 5 voluntaris.
Hospital de la Vall d’Hebrón. Unitats d’Oncologia i Hematologia: 5 voluntaris.

Barcelonès
A Barcelona has desenvolupat aquesta tasca 15 voluntaris.

Barcelonès
A Barcelona has estat 3 persones ostomitzades les que han realitzat aquest tipus de
voluntariat.

Vallès Occidental
Consorci Sanitari de Terrassa. Unitats de
cures pal·liatives: 10 voluntaris.
Hospital Universitari Mútua Terrassa: 5 voluntaris.

Vallès Occidental
32 persones formen l’equip de voluntaris.

Vallès Occidental
Programa de voluntariat testimonial de dones operades de càncer de mama reuneix
11 voluntàries, que ofereixen el seu testimoni a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, al Consorci Sanitari de Terrassa i a
l’Hospital General de Catalunya.
Programa de voluntariat testimonial de
persones laringectomitzades. 8 voluntaris
ofereixen el seu testimoni a la Corporació
Sanitaria Parc Taulí de Sabadell i a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.

Professional

Voluntariat de recursos

Col·laboració de persones que aporten la seva experiència
professional per donar suport a la tasca de la Fundació. Durant l’any han col·laborat 21 persones.

Voluntari que realitza diverses activitats dins l’estructura
administrativa, de captació de fons. És el grup més nombrós de voluntaris, pràcticament 355 persones han col·
laborat en el transcurs de l’any en les diferents poblacions
on hi som presents.

TREBALL EN XARXA I DOCÈNCIA
Per la magnitud de la tasca a realitzar i les necessitats a cobrir, és imprescindible la col·laboració amb els estaments públics i privats. Per
aquest motiu formem part de diferents xarxes de treball en l’àmbit de la salut i de serveis socials de les diferents Administracions, així com
de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer -FECEC- i de la Federació Catalana de Voluntariat Social -FCVS-.
En l’àmbit de la docència, seguim col·laborant amb entitats de formació per a estudiants i realitzant cursos de formació continuada per a
professionals sanitaris.
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Balanç de situació
i Compte de resultats 2015
(expressats en euros)

Balanç de situació

Compte de resultats

abreujat a 31.12.2015

abreujat a 31.12.2015

ACTIU

2015

2014

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres

34.695
2.601
28.944
3.150

57.252
2.890
51.212
3.150

Actiu corrent	
Existències
Administracions Públiques
Patrocinadors i
altres comptes a cobrar
Efectiu i altres actius líquits

242.891
2.917
113.708

225.951
5.010
115.009

90.108
36.158

98.332
7.600

TOTAL

277.586

283.203

patrimoni net i passiu	

2015

INGRESSOS
Donatius Recurrents
Donatius Espontanis
Col·lecta i Actes públics
Col·laboradors
Subvencions i Ajuts públics
DESPESES
Ajuts concedits
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Pèrdues deteriorament
immobilitzat material

37.053
132.950
277.586

2014

752.476
65.419
30.204
148.015
318.109
190.729

664.490
62.045
25.350
138.520
230.927
207.648

(717.170) (624.268)
(26.411) (28.329)
(72.357) (58.389)
(441.888) (407.775)
(153.578) (118.331)
(12.638) (11.444)
(10.298)

2014
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
RESULTAT DE L’EXERCICI

PATRIMONI NET
107.583
60.863
Fons fundacional
162.200 162.200
Excedent d’exercicis anteriors
(112.037) (143.078)
Excedent de l’exercici
23.607
25.041
Subvencions, donacions i llegats rebuts 33.813
16.700
PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT
TOTAL

2015

35.306
(11.699)
23.607
23.607

40.222
(15.181)
25.041
25.041

41.151
181.189
283.203

origen dels ingressos

DESTINACIÓ DE LES DESPESES

OBRA SOCIAL FUNDACIÓ LA CAIXA
JORNADES SOLIDÀRIES I ACTES
ASSISTENCIAL

PATROCINADORS I CAMPANYES

ESTRUCTURA

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALS

ALTRES ADMINISTRACIONS PúBLIqUES
DONACIONS

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

gràcies

entitats patrocinadores

entitats col.laboradores

c/ Rector Ubach, 5 -08021 BarcelonaTel. 93 240 58 88 barcelona@oncolliga.cat

c/ Salmeron, 100 -08221 TerrassaTel. 93 736 14 34 terrassa@oncolliga.cat

