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 » 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

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.
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BARCELONÈS
 » Carles Fonoll, Responsable Barcelona
 » Miquel Carreras, President Badalona

MARESME
 » Mònica Buneri i Maria Pera, Responsables  Calella
 » Teresa Meca i Carles Ramon, Responsables Pre-

mià de Dalt
 » Joaquima Andreu, Responsable Vilassar de Mar

BAIX MONTSENY
 » Glòria Caumons, Responsable Baix Montseny

ÀMBIT INSTITUCIONAL

SEUS D’ONCOLLIGA

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 Cas-

tellbisbal
 » Núria Montmany i Montse Ollé, Responsables 

Castellar del Vallès
 » Yolanda Ferrer, Responsable Rubí

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

AJUNTAMENT DE CALELLA
 » Alcaldia

AJ. DE CASTELLAR DEL VALLÈS
 » Alcaldia

AJ. DE CASTELLBISBAL
 » Alcaldia

AJ.  DE MATADEPERA
 » Alcaldia

AJ.  DE PINEDA DE MAR
 » Alcaldia

AJ.  DE PREMIÀ DE DALT
 » Alcaldia

AJUNTAMENT DE RUBÍ
 » Servei de Salut Pública

AJ.  DE SANT CUGAT DEL V.
 » Alcaldia
 » Serveis a les Persones

AJUNTAMENT DE SABADELL
 » Alcaldia 
 » Regidoria de Salut i S. Socials

AJ.  DE SANT FELIU DE LL.
 » 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

AJ.  DE VACARISSES
 » Alcaldia

MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD
Altres organismes
 » Federació Catalana d’Entitats 

contra el Càncer- FECEC
 » Federació Catalana de Voluntari-

at Social -FCVS
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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, famili-
ars 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.

La Fundació
i la seva activitat

 » 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 utilitza-
ció 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 nor-
matives de l’OMS.

Un equip multidisciplinar, format per professionals de la Psicooncologia, del Treball Social, i del Treball Fa-
miliar, 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 2016 la Fundació Oncolliga ha ofert 
diversos serveis a 2.348 persones que han estat 
ateses de forma individualitzada, i que han estat 
beneficiaries de 11.410 visites dels professionals 
d’Oncolliga.  

Primeres visites: pacients 1.334 persones
Primeres visites: familiars 285 persones
Pacients atesos
també anys anteriors 645 persones
Familiars atesos 
ambé anys anteriors 84 persones

TOTAL
BENEFICIARIS DIRECTES 2.348 persones

TOTAL
BENEFICIARIS INDIRECTES* 7.044 persones

* Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per 
unitat familiar.

ACTIVITAT GLOBAL

DADES RELATIVES ALS PACIENTS
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TREBALL SOCIAL

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

Beneficiaris primeres visites 1.086 persones
Beneficiaris visites seguiment 426 persones
TOTAL BENEFICIARIS 1.512 persones

Primeres visites 1.086 visites
Vistes seguiment 1.390 visites
TOTAL VISITES 2.476 visites

ACTIVITAT TREBALL SOCIAL

PSICOONCOLOGIA

El Servei de Psicooncologia s’ofereix a pacients i familiars 
i/o cuidadors, al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occi-
dental i El Maresme, amb l’objectiu de disminuir l’impacte 
emocional i poder afrontar les conseqüències de la ma-
laltia 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 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.

Beneficiaris primeres visites 645 persones
Beneficiaris visites seguiment 192 persones
TOTAL BENEFICIARIS 837 persones

Primeres visites seu 545 visites
Atenció domicili 100 visites
TOTAL PRIMERES VISITES 645 visites

Visites seguiment 2.031 visites
Visites seguiment domicili 295 visites
TOTAL VISITES SEGUIMENT 2.326 visites

TOTAL VISITES 2.971 visites

ACTIVITAT PSICOONCOLOGIA
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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 de-
partament 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,...). 

TOTAL BENEFICIARIS 378 persones
TOTAL SERVEIS 4.175 visites

ACTIVITAT D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)

ASSESSORAMENT DIETÈTIC

El Servei d’assessorament dietètic ofereix suport indi-
vidualitzat a càrrec d’un professional en dietètica.

TOTAL BENEFICIARIS 193 persones
TOTAL VISITES 226 visites

ACTIVITAT ASSESSORAMENT DIETÈTIC

TOTAL BENEFICIARIS 176 persones
TOTAL VISITES 462 visites

ACTIVITAT 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.  

ASSESSORAMENT D’ESTÈTICA ONCOLÒGICA I EN LA CURA DE LA PELL
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TERÀPIA DE PARELLA

El Servei ajuda a resoldre els diferents tipus de pro-
blemes de relació que afecten a les parelles durant i 
desprès de la malaltia oncològica.

TOTAL BENEFICIARIS 17 persones
TOTAL VISITES 51 visites

ACTIVITAT TERÀPIA DE PARELLA

TOTAL BENEFICIARIS 230 persones
TOTAL VISITES 339 visites

ACTIVITAT 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.

ORIENTACIÓ I GESTIONS JURÍDICA-LABORAL

BENEFICIARIS

VISITES

   

14.830 TRUCADES ATESES

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 diverses 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.

BENEFICIARIS

VISITESBARCELONÈS

VALLÈS OCC.

0 100 200 300 400 500

BARCELONÈS

0 10 20 30 40 50 60 70 80

SUPORT TELEFÒNIC

El Servei aporta una funció de contenció, d’orienta-
ció, d’informació i de coordinació amb altres profes-
sionals per tal d’oferir el millor servei en funció de 
les necessitats dels malalts i familiars.
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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, expo-
sicions, entre d’altres, que s’han realitzat periòdicament al llarg de l’any.

CONFERÈNCIES
Les conferències a les diferents seus han estat: El gluten i les intoleràncies; Com millorar la teva salut a través 
de l’hàbitat; Consells pràctics per tenir cura de la pell; Càncer i esport: com l’exercici físic pot millorar la qualitat 
de vida dels pacients; Propietats de fruites i verdures; Sexualitat i càncer; Avenços en el càncer de mama;  El retorn 
gradual al treball després de la malaltia; Immunologia i càncer; Prevenció del càncer de la boca; Com millorar la 
prevenció del càncer; Actualització dels tractaments del càncer de mama; Beneficis de l’exercici físic en la prevenció 
i tractament del pacient oncològic; L’adolescència: hàbits i comportaments; La relació entre alimentació i càncer; 
Introducció al càncer hereditari. Coneixement i prevenció; Ioga i Meditació aplicat al pacient oncològic - Tècniques 
per al benestar i l’equilibri; Testimoni i vivències després del càncer de mama; Nous avenços pels pacients laringec-
tomitzats; Arriba Nadal i hi ha una cadira buida. 

Barcelona
 » Programa Un espai per a tu, 

que comprèn els tallers de 
Txi-kung, relaxació, pautes de 
protecció solar, assessorament 
d’imatge i maquillatge.

 » Tallers de musicoteràpia a 
l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona.

 » Tallers de Txi-kung a l’Hospital 
del Mar. 

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, ioga.

 » La dansa com a eina per l’equi-
libri emocional.

 » Sessions de posar-se el mo-
cador amb estil, maquillatge i 
color, pintura i pautes solars 
d’assesorament d’imatge. 

EL MARESME
 » A Calella, Teràpia de Grup i 

tallers sobre nutrició.

TALLERS
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. 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. 
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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 diag-
nòstics que afecten coll i mandíbula.

 » Rehabilitació de l’olfacte mitjançant tècniques es-
pecífiques amb la col·laboració de professionals 
especialitzats.

 » Visites de voluntariat testimonial als hospitals, 
per donar suport a la persona acabada d’operar.

 » Conferències informatives per les persones afectades.
 » 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.

10



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. 

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 2016 s’han realitzat diverses xerrades a la seu d’Oncolliga:
 » El suport d’ACO: la importància del nostre testimoni
 » Consells pràctics per tenir cura de la pell
 » Informació sobre la targeta “No puc esperar”
 » Taller de benestar emocional
 » Voluntats anticipades i testament vital
 » Assessorament i informació sobre dispositius per a ostomies.

El comitè organitzador del IX Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías, va convidar a la presidenta 
d’ACO, Neus Cols, a participar en la taula rodona: Expertos en primera línea amb la ponència Vivir con una 
ostomia: El valor de nuestro testimonio. Durant els dies del congrés van instal·lar una taula informativa d’ACO 
i Oncolliga. 

Per tercer 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 de la Santa Creu i Sant Pau. 

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 es va reprendre la campanya de visibilització i sensibilització, 
conjuntament amb l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya) i l’Associació per a 
la incontinència anal (ASIA). Iniciada l’any 2015 i enguany sota el lema #ParlemNeCaganers, es va difondre 
a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i del TRAM. El Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya també va col·laborar en la seva difusió. 
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Programes 
de voluntariat

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. 

FORMACIÓ INICIAL I COMPLEMENTÀRIA

Les persones voluntaries 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 2016 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 voluntaries 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 pertinen-
ça a l’entitat. 

El voluntariat és l’expressió dels valors de la gratuïtat i la solidaritat. Les persones voluntaries 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.

12



HOSPITALARI

Es porta a terme als hospitals 
amb els quals hi ha un conveni de 
col·laboració, tot acompanyant i 
donant suport a la persona malal-
ta i als seus familiars. L’any 2016 
han rebut el servei dels voluntaris 
1.580 persones.

Barcelonès
 » Hospital de d’Esperança. Unitat 

de Cures pal·liatives: 5 perso-
nes voluntàries.

 » Hospital de la Vall d’Hebrón. 
Unitats d’Oncologia i Hemato-
logia: 4 persones voluntàries.

Vallès Occidental
 » Consorci Sanitari de Terrassa. 

Unitats de cures pal·liatives: 10  
persones voluntàries.

 » Hospital Universitari Mútua 
Terrassa: 5 persones voluntàri-
es a la Unitat de Quimioteràpia 
i 4 a la planta d’ oncologia.

DOMICILIARI 

La persona voluntaria realitza 
tasques de suport i companyia 
a la persona malalta i als seus 
familiars en el domicili, així com 
acompanyament al pacient a visi-
tes mèdiques. Durant l’any 2016 
els voluntaris domiciliaris han 
acompanyat 72 persones. 

Barcelonès
A Barcelona has desenvolupat 
aquesta tasca 15 persones volun-
tàries.

Vallès Occidental
31 persones formen l’equip de 
voluntaris.

TESTIMONIAL
 
Persones que han superat la ma-
laltia ofereixen el seu testimoni, 
tot compartint la seva experièn-
cia amb els malats de càncer.

Barcelonès
A Barcelona han estat 2 persones 
ostomitzades les que han realit-
zat aquest tipus de voluntariat.

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

PROFESSIONAL

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 22 persones.

VOLUNTARIAT DE RECURSOS 

Voluntari que realitza diverses activitats dins l’estructura administrativa, de captació de fons. És el grup més 
nombrós de voluntaris, pràcticament 360 persones han col·laborat en el transcurs de l’any en les diferents 
poblacions on hi som presents.
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Balanç de situació i 
Compte de resultats 2016

(expressats en euros)

BALANÇ DE SITUACIÓ  
ABREUJAT A 31.12.2016

ACTIU 2016 2015

ACTIU NO CORRENT 27.067 34.695
Immobilitzat intangible 2.312 2.601
Immobilitzat material 21.605 28.944
Inversions financeres 3.150 3.150
ACTIU CORRENT 227.430 242.891
Existències - 2.917
Administracions Públiques 123.032 113.708
Patrocinadors i
altres comptes a cobrar 95.918 90.108
Efectiu i altres actius líquits 8.480 36.158
  
TOTAL 254.497 277.586

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

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 2015

PATRIMONI NET 156.586 107.583
Fons fundacional 162.200 162.200
Excedent d’exercicis anteriors (88.430) (112.037)
Excedent de l’exercici 29.566 23.607
Subvencions, donacions
i llegats rebuts 53.250 33.813
PASSIU NO CORRENT - 37.053
PASSIU CORRENT 97.911 132.950
  
TOTAL 254.497 277.586

COMPTE DE RESULTATS  
ABREUJAT A 31.12.2016

ACTIU 2016 2015

INGRESSOS 751.988 752.476
Donatius Recurrents 71.436 65.419
Donatius Espontanis 37.898 30.204
Col·lecta i Actes publics 147.244 148.015
Col·laboradors 286.503 318.109
Subvencions i Ajuts publics 183.678 190.729
Donacions i llegats 25.229 
DESPESES   (714.750) (717.170)
Ajuts concedits (24.473) (26.411)
Aprovisionaments (71.944) (72.357)
Despeses de personal (471.392) (441.888)
Altres despeses d’explotació (138.370) (153.578)
Amortització de l’immobilitzat (5.180) (12.638)
Pèrdues deteriorament
immob. material (3.391) (10.298)

RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ 37.238 35.306
RESULTAT FINANCER (7.560) (11.699)

Despeses extraordinàries (112) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 29.566 23.607
RESULTAT DE L’EXERCICI 29.566 23.607

ORIGEN DELS INGRESSOS DESTINACIÓ DE LES DESPESES

OBRA SOCIAL FUNDACIî LA CAIXA

JORNADES SOLIDËRIES I ACTES

PATROCINADORS I CAMPANYES

GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ADMINISTRACIONS PòBLIQUES

DONACIONS

ASSISTENCIAL

ESTRUCTURAL

GENERAL
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

gràcies

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

ENTITATS PATROCINADORES

ENTITATS COL.LABORADORES


