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»»Dir. Gral d’Acció Cívica i Voluntariat

»»Dra. Montserrat Calafell. Oncòloga. PADES Baix Llobregat.

»»Isabel Rojas
Presidenta Sabadell
»»Ma. Rosa Llorach Mas
Presidenta Rellinars
»»Montserrat Botines
Presidenta Sant Cugat del Vallès
»»Marta Argemí
Presidenta Sant Llorenç Savall
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Presidenta Ullastrell
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»»Regidoria de Serveis Socials

AJ. DE ST. FELIU DE LLOBREGAT
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Ajuntament de Sabadell
»»Alcaldia
»»Reg. de Salut i Serveis Socials
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SALUTACIONS

PRESIDENT del patronat

PRESIDENT DE LA JUNTA DIRECTIVA

Un any més m’honoro a presentar-vos i posar al vostre abast la Memòria

Novament, ens plau presentar i rendir comptes de l’activitat de la Fundació.

corresponent a l’any 2011, que dona compte dels resultats de la gestió

Vagi per endavant l’agraïment a la confiança que han continuat dipositant

d’Oncolliga.

en nosaltres persones individuals, empreses, institucions i Administracions
Públiques. Aquesta renovada confiança ens permet continuar treballant

Ens hem afrontat novament a un any delicat. Comprensible, atesa la si-

per les persones dins de l’àmbit psicosocial, afectades per una malaltia de

tuació socioeconòmica en la que estem immersos. Però això no ha estat

càncer que és l’objectiu principal.

obstacle per poder continuar oferint uns serveis que donen com a resultat
el document que avui tenen a les mans.

Ha estat un any ple de reptes i d’oportunitats noves que han possibilitat
l’equilibri entre la feina feta i els recursos esmerçats. És prou evident que

Els esforços per donar respostes adequades a les necessitats han estat,

estem vivint una època laboriosa per a quadrar els números i oferir, alhora,

com sempre, adequats i ràpids; només a destacar, com a dada comple-

respostes professionals sòlides. I un any més, presentem els resultats fruit

mentària, la creixent dificultat de tota mena, amb la que moltes persones

d’un treball acurat i quines dades de l’activitat global, vostès jutjaran a

han d’afrontar la nova circumstància d’un malaltia com és el càncer. Algu-

través de la seva lectura.

nes de les dades més remarcables són, com veuran, el continuat creixement de contenció a través de l’atenció telefònica, que l’any 2011 ha estat

És de justícia agrair els esforços de moltes persones!. Agrair a l’equip de

de 14.282. Aquesta dada, afegida al conjunt global de l’activitat dona una

Direcció que ha estat al peu del canó en tot moment; al personal que ha

suma de 22.297 actuacions al territori de les comarques de Barcelona.

continuat donant tot el seu potencial per a millorar la qualitat de vida dels
pacients; i com no pot ser d’una altra manera agrair els voluntaris que

Dir, igualment, que també i com l’any anterior, malgrat les dificultats ac-

amb generositat han acompanyat a aquelles persones més vulnerables

tuals hem tancat l’exercici amb l’equilibri necessari i amb els comptes

que ho han necessitat més.

auditats sense problema. Això també ens permet encarar el futur de la
Fundació amb prudència però també amb il·lusió.

Hem iniciat l’any 2012 amb renovades energies i il·lusió amb l’objectiu
de continuar millorant els nostres serveis i ens agradarà que ens vulguin

Vull agrair especialment a totes les persones que des d’un àmbit a un

continuar recolzant en aquest camí.

altre han col·laborat en la bona marxa de la Fundació i demanar-los que
continuïn al nostre costat. La cohesió social i el conjunt de la societat s’ho

Gràcies,

mereixen.

Josep Morell Miró
President de la Junta Directiva

Josep Antoni Diaz Salanova
President del Patronat
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LA FUNDACIÓ i la seva activitat

Oncolliga és una fundació privada sense
afany de lucre que té per finalitat l’atenció psicosocial a persones diagnosticades
d’una malaltia oncològica i a les seves famílies i/o cuidadors/es durant tot el procés
de la malaltia, alhora que realitza activitats
de divulgació, prevenció i rehabilitació.

què fem i com ho fem

salutació del president
de la comissió científica

»»Suport i recolzament psicològic a malalts i familiars i/o cuidadors/es.

El càncer és un dels principals problemes de la nostra societat, i ne-

»»Suport social facilitant informació, orientació i assessorament dels recur-

cessita d’un abordatge interdisciplinar. L’objectiu principal de la Fun-

sos propis de l’Entitat així com de recursos externs.

dació Oncolliga és oferir una atenció psicosocial al malalt oncològic

»»Servei d’Atenció a Domicili per millorar la qualitat de vida del malalt de

i a la seva família amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

càncer i de la seva família, facilitant la permanència a la llar familiar durant

Són temps difícils, temps de crisis, temps on l’estructura sanitària i

més temps així com alleugerint la càrrega dels cuidadors principals.

de les entitats solidàries es fa difícilment sostenible. Malgrat això, la

»»Préstec de material clínic per millorar el confort de la persona afectada.

Fundació Oncolliga manté la il·lusió i es reafirma en el compromís de

»»Programa de voluntariat: voluntaris hospitalaris, a domicili, testimonials,

continuar treballant amb rigor per poder mantenir els estàndards de

professionals i de recursos.

qualitat en l’atenció dels malats i les seves famílies.

»»Assessorament dietètic: especialment recomanat mentre s’està fent un
tractament de quimioteràpia. Una dieta adequada col·labora en la dismi-

Com a President de la Comissió Científica, vull agrair a tots els pro-

nució dels efectes nocius del tractament i a mantenir el sistema immuno-

fessionals i als voluntaris d’aquesta Entitat, el treball que dia a dia

lògic en bon estat.

realitzen per oferir una atenció de qualitat. Vull agrair també a totes

»»Orientació jurídic-laboral.

les persones i institucions que de forma solidària i desinteressada

»»Centre de rehabilitació de la veu per laringectomitzats.

col·laboren amb nosaltres. Sense la fermesa, l’esforç i continua so-

»»Tallers adreçats a pacients i familiars que permetin adquirir coneixe-

lidaritat de tots vosaltres el nostre projecte comú d’ajudar a aquells

ments bàsics que facilitin la utilització de tècniques i recursos com a eines

malalts que més ho necessiten no seria possible.

d’expressió, comunicació, autocontrol emocional i relaxació.
»»Conferències, exposicions i promoció d’hàbits saludables i de prevenció,

Dr.Albert Tuca

d’acord amb les normatives de l’OMS.

Oncòleg

Un equip multidisciplinar, format per Treballadors/es Socials, Psicooncò-

ACTIVITAT GLOBAL 2011

logues, Treballadors/es Familiars que amb el suport de Voluntaris treballa
per poder oferir una atenció integral al malalt oncològic, la seva família

Primeres visites: pacients

954 persones

i/o cuidadors.

Primeres visites: familiars

271 persones

Pacients provinents d’anys anteriors

477 persones

Els serveis s’ofereixen des de les diferents seus a les comarques del Bar-

Familiars provinents d’anys anteriors

59 persones

celonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i El Maresme

TOTAL BENEFICIARIS DIRECTES

1.761 persones

TOTAL BENEFICIARIS INDIRECTES*

5.283 persones

* Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per unitat familiar.
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desglossament de l’activitat
Cal tenir en compte que les 1.761 persones que han estat ateses l’any 2011, poden haver rebut dos o més serveis.

psicooncologia

servei d’atenció a domicili (SAD)

El Servei de Psicooncologia s’ofereix al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès

El Servei d’Atenció a Domicili ofereix una resposta immediata i àgil per te-

Occidental i El Maresme. Durant el 2009, es va iniciar el Servei d’Atenció

nir cura del malalt al domicili. Es caracteritza per ser un servei especialitzat

Psicològica a Domicili, al Barcelonès i al Baix Llobregat principalment, i es

en pacients oncològics. Els Treballadors/es Familiars atenen aquest servei

va implementant a la resta de comarques. L’objectiu és facilitar el procés

sota la supervisió i coordinació de les treballadores Socials. El servei es

d’adaptació a la situació i alleugerir l’experiència de sofriment del pacient i

complementa amb el préstec de material clínic per millorar el confort del

dels familiars i/o cuidador principal i que no poden desplaçar-se a l’Entitat.

malalt (llits articulats, cadires de rodes,...). També es pot complementar

El treball interdisciplinar amb els Equips PADES de referència permet oferir

amb el servei d’Atenció Psicològica a domicili.

una atenció integral al pacient oncològic i a la seva família, millorant la
Pacients

seva qualitat de vida.

TOTAL SERVEI (SAD)
Primeres visites - seu

438

visites

Visites atenció a domicili

100

visites

TOTAL PRIMERES VISITES

538

visites

302 persones
3.950

visites

orientació Jurídica - Laboral
1.587

visites

El Servei d’orientació Jurídica - Laboral: Un advocat especialitzat atén a

232

visites

les persones que necessiten orientació en temes laborals i de Seguretat

TOTAL SEGUIMENT

1.819

visites

Social.

TOTAL VISITES

2.357

visites

Visites de seguiment - seu anys anteriors
Visites de seguiment a domicili anys anteriors

Primeres visites

88

visites

Visites de seguiment

93

visites

181

visites

TOTAL VISITES

treball social
El Servei de Treball Social ofereix una atenció directa que contempla la
globalitat de la persona, tenint en compte no només els aspectes mèdics

Suport Telefònic / Counselling telefònic

sinó també la realitat social i tots els factors que es desestabilitzen amb

El Servei de Suport Telefònic / Counselling telefònic aporta sobretot una

l’aparició de la malaltia (aspectes laborals, econòmics, emocionals,...).

funció de contenció.

Primeres visites
Visites de seguiment
TOTAL VISITES
Beneficiaris Primeres visites

812

visites

Suport Telefònic

533

visites

Centraleta

1.345

visites

TOTAL

9.405
4.877
14.282

812 persones

Beneficiaris Visites de seguiment anys anteriors 432 persones
TOTAL BENEFICIARIS

1.244 persones

suport dietètic
Assessorament Dietètic: Un professional especialitzat en dietètica i nutri-

TOTAL SUPORT PSICOSOCIAL

ció ofereix aquest suport amb una atenció individualitzada.
Primeres visites
Visites de seguiment
TOTAL VISITES

148

visites

TOTAL VISITES PSICOSOCIAL

34

visites

TOTAL SUPORT TELEFÒNIC

14.282

8.015

182

visites

TOTAL SUPORT PSICOSOCIAL

22.297
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DADES 2011
DADES RELATIVES ALS PACIENTS

600
500

511
443

400

100
50
0

dona

Home

ns / nc

+ 81

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

SEXE

200

voLUntaris

PersonaL oncoLLiGa

aLtres maLaLts

0-10

EDAT

250

aLtres entitats

150

Pades

200

HosPitaLs

250

caP

300

socio-sanitari

350

esPontanis / mitJans de c.

400

serveis sociaLs mUniciPaLs

PROCEDÈNCIA DELS MALATS

150
300
100

200

50

100

0

0

DiAgnÒstics dels pacients

PACIENTS ATESOS a les seus

DIAGNÒSTICS

SEUS D’ONCOLLIGA

200

600
545

500

100

mama
PULmÓ
coLon / recte
LarinGe
cerveLL
estÓmac
PÀncrees
fetGe
Boca / coLL
LeUcÈmia
BUfeta
esòfaG
PLeUra
Úter
ronYÓ
Pròstata
ovaris
vesÍcULa
intestÍ
endometri
Limfoma
cÈrviX
òssos
GLioBLastoma
tiroides
vaGina
PeLL
mieLoma
caBUm
meLanoma
sarcoma
siGma
dUodeno
PeLvis
Peritoneo
aLtres / Pendent
ns / ns

150

400
300

371

200

50

100
0

0

38

BarceLonÈs vaLLÈs occidentaL maresme

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
DESCRIPCIÓ BENEFICIARIS
Pacients

DESCRIPCIÓ VISITES SEU
Primeres visites

famiLiars

DESCRIPCIÓ VISITES A DOMICILI
seGUiment
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400

Primeres visites
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BarceLona vaLLÈs occidentaL
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SUPORT I SEGUIMENT SOCIAL - treball social
DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS
Primeres visites

DESCRIPCIÓ DE LES VISITES
Primeres visites
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GESTIONS JURÍDIC-LABORAL
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BarceLonÈs vaLLÈs occidentaL

vaLLÈs occidentaL
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AJUDES
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ATENCIÓ A GRUPS I COMUNITÀRIA
Programes d’atenció a grups i comunitària
Oncolliga te programes orientats a la prevenció, educació, sensibilització i rehabilitació. Tots els programes estan adreçats a persones afectades per la
malaltia, els seus familiars i a la població en general.

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

EL MARESME

Seu Barcelona: Barcelona, Badalona

Seu Terrassa: Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant

Seu Vilassar de Dalt: Alella, Cabrils, Calella, Pre-

Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Mont-

mià de Dalt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt.

Programa: Un espai per a tu.

cada i Reixac, Ripollet, Badia del Vallès, Santa

Adreçat a pacients, familiars, cuidadors.

Perpètua de la Moguda, Sant Quirze del Vallès,

Programa: Espais de prevenció.

Castellbisbal, Viladecavalls, Ullastrell, Vacaris-

Adreçat a pacients, familiars, cuidadors i pobla-

Tallers: Txi-kung, Relaxació, Musicoteràpia.

ses, Rellinars, Matadepera, Sant Llorenç Savall,

ció general.

Adreçat a pacients, familiars i cuidadors. A Badalona

Castellar del Vallès
Cursos: Cursos de nutrició i dieta mediterrània,

i d’acord amb la col.laboració que Oncolliga manté
amb la Fundació Badalona contra el Càncer i la Fun-

Programa: Temps per cuidar-te.

Cursos de prevenció de tabaquisme, Curs inicial

dció Roca i Pi, ha realitzat tallers de Musicoteràpia a

Adreçat a pacients oncològics en general i a

de voluntariat en l’àmbit de salut.

l’hospital ICO Badalona-Germans Trias i Pujol adreçats

dones afectades de càncer de mama.
Tallers: Txi-kung

a pacients oncològics, així com a l’Associació JADE
adreçats a dones afectades de càncer de mama.

Tallers: Txi-kung , Sofrologia, Arteràpia, Gimnàstica aquàtica, Cuidem la imatge: consells d’estètica

Altres: Conferències de prevenció i informació so-

Altres: Conferències i activitats socials al llarg de

i maquillatge. Conferències, i activitats socials al

bre el càncer i l’acció d’Oncolliga. Xerrades men-

l’any.

llarg de l’any.

suals sobre la gestió de les emocions. Exposicions
i conferències sobre “El que cal saber del pit de la
dona”. Activitats socials al llarg de l’any.

associació catalana d’ostomitzats - ACO
L’Associació Catalana d’Ostomitzats va passar a formar part de la Fundació Oncolliga, l’any 2009 a través de la signatura d’un conveni de col·laboració,
amb l’objectiu de potenciar i facilitar més estabilitat a la xarxa social del col·lectiu. Durant l’any 2011 diferents professionals han realitzat activitats i
conferències a la seu d’ONCOLLIGA.
Així mateix, el mes de novembre de 2011 i a l’Hospitalet de Llobregat es va celebrar la festa anual d’ACO, que té per objectiu afavorir un espai de temps
distès i lúdic a compartir amb els socis de l’entitat.

Centre de rehabilitació
per a laringectomitzats - CRL

CRL TERRASSA

Afectats	

Sessions

32

1.760

23

408

24

50

Rehabilitació de la veu:
- Classes diàries a 4 nivells

El Centre de Rehabilitació (CRL) de Terrassa és un centre especialitzat en l’aten-

Sessions individuals de logopèdia:

ció a les persones afectades de càncer de laringe i les seves famílies. L’objectiu

- Atenció a laringectomia parcial

del centre és la rehabilitació de la parla. Les persones afectades assisteixen a

o problemes de coll i mandíbula

una classe diària impartida per voluntaris laringectomitzats. El Centre ofereix una

- Visites de voluntaris testimonials

rehabilitació integral a la persona afectada en els aspectes físic, psíquic i social,
tenint en compte la totalitat de la unitat familiar, especialment les parelles.
S’ha creat la coral “Noves Veus” com un complement a tota la tasca de
rehabilitació integral.
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als hospitals i a domicili
Grup d’Ajuda Mútua per a les esposes

8

320

Taller de manualitats

15

540

Conferències i Tallers

2

95

La fundació Oncolliga ofereix tot un ventall
d’activitats destinades a la prevenció, educació i sensibilització, tant per a malalts com
per la població general.

TREBALL EN XARXA I DOCÈNCIA
La col·laboració amb els estaments públics i privats és bàsica per a poder continuar duent a terme el treball que desenvolupem. L’eficàcia dels serveis
passa pel treball en xarxa i aquest ha esdevingut la fórmula quotidiana de treball posant l’accent en la coordinació entre els àmbits multidisciplinars. Per
això formem part de diverses xarxes de treball en l’àmbit de salut i de serveis socials de les diferents Administracions.
Cal dir també que durant l’any 2011 s’ha continuat treballant en les àrees de Docència, de Grups de Treball Terapèutic, de Formació Continuada per al
personal de la Fundació, i s’han portat a terme Conferències d’Informació i de Prevenció i Tallers, adreçats tots ells a la població en general.
A destacar l’Exposició itinerant sobre “El pit de la dona”, que al llarg de tot l’any i acompanyada d’una conferència específica sobre el càncer de mama,
s’ha presentat a diferents poblacions del Maresme i del Vallès Occidental.
Oncolliga pertany a la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer –FECEC- i a la Federació Catalana de Voluntariat Social – FCVS-
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PROGRAMES DE VOLUNTariat
Oncolliga vetlla per una selecció acurada del perfil del voluntari amb una primera conversa per valorar la seva idoneïtat. Alhora li ofereix la formació
adequada que li permet desenvolupar la seva tasca amb una bona qualitat de servei.

Captació i selecció
de nous voluntaris

Formació inicial
i complementària

Al llarg de l’any s’han incorporat 32 voluntaris

Incorporació i seguiment
dels voluntaris als
programes

nous als programes d’Oncolliga. Als voluntaris

Els voluntaris s’assignen a diferents programes

tariat on es donen les eines bàsiques per comen-

interessats a incorporar-se a la Fundació, se’ls

d’acord amb el seu perfil, les seves disponibilitats

çar la seva acció voluntària. Tenen lloc formacions

fa una entrevista per valorar la seva disponibi-

horàries i les seves preferències. Amb l’objectiu de

complementàries d’actualització sobre temes d’in-

litat i motivacions.

millorar l’acció del voluntariat es programen reuni-

terès (dol, comunicació,..) i activitats de formació

ons de seguiment i supervisió dels voluntaris.

continuada. L’any 2011 s’han realitzat 5 cursos de

Els voluntaris realitzen un curs d’iniciació al volun-

formació -d’iniciació, hospitalària i elaboració del
dol- i s’ha assistit a dues jornades de voluntariat

Els voluntaris són un dels eixos importants
de l’entitat. Amb el seu coneixement i dedicació, participen en la millora assistencial
dels malalts i les seves famílies.

organitzades per la FECEC i la FCVS.
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HOSPITALARI

DOMICILIARI

TESTIMONIAL

PROFESSIONAL

voluntariat
de recursos

Es porta a terme als hos-

Enguany, un grup de 42

Persones que han superat

Servei que s’ofereix a par-

En el transcurs de l’any i

pitals amb els quals tenim

voluntaris han portat a ter-

la malaltia donen testimoni

tir de la col·laboració de

a les diferents poblacions

un conveni previ establert.

me un total de 375 serveis

compartint la seva experi-

persones que aporten la

on hi som presents, es

Les tasques es desenvolu-

domiciliaris repartits de la

ència amb altres persones

seva experiència profes-

porten a terme diferents

pen en funció de les de-

manera següent:

que es troben en la matei-

sional amb la finalitat de

activitats i accions de re-

xa situació.

donar suport a la fundació.

cerca de recursos. És el

mandes de l’hospital.

grup més nombrós de vo-

BARCELONÈS

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

luntaris. Pràcticament 270

»»Hospital de l’Esperança.

»»A la ciutat de Barcelona

»»Programa de voluntariat

»»Es compta amb 16 vo-

voluntaris de recursos han

Unitat de Cures pal·liatives:

han desenvolupat aquesta

testimonial de dones ope-

luntaris: 1 graduat social,

col·laborat en aquestes

5 voluntaris 2 dies/setma-

tasca 20 voluntaris amb un

rades de càncer de mama:

1 psicòleg i terapeuta de

tasques.

na. 480 visites anuals.

total de 203 serveis.

6 voluntàries. 50 visites

parella, 1 especialista en

»»Hospital de la Vall d’Hebró.

anuals.

dietètica i nutrició, 1 di-

Unitats d’Oncologia i Hema-

VALLÈS OCCIDENTAL

»»Programa de voluntariat

rector de coral (CRL) 1

tologia: 4 voluntaris. 3 dies/

»»A la ciutat de Terrassa

testimonial de persones

informàtic, 1 administratiu,

setmana: 414 visites anuals.

han estat 13 voluntaris

laringectomitzades: 5 vo-

1 assessora d’imatge, 1

que han efectuat un total

luntaris. 24 visites anuals.

esteticista oncològica, 1

VALLÈS OCCIDENTAL

de 85 serveis.

»»Altres patologies: 2 vo-

metge dentista(Sabadell) 1

»»Consorci Sanitari de Ter-

»»A Sant Cugat del Vallès

luntaris.

fisioterapeuta, 2 de man-

rassa. Unitats de cures pal·

han estat 4 voluntaris que

teniment, 1 bibliotecària,

liatives. 15 voluntaris 2 dies/

han efectuat un total de 40

1 fotògraf, 1 assessor la-

setmana: 1.540 visites.

serveis.

boral.

»»Hospital Universitari Mútua

»»A Sabadell han estat 5

de Terrassa. Unitats d’Onco-

voluntaris que han efectuat

logia i Hematologia: 5 volun-

un total de 47 serveis.

taris. 2 dies/setmana: 480
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visites anuals.

BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 2011
(Expressats en Euros)

Balanç de situació ABREUJAT a 31.12.2011
ACTIU

2011

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT a 31.12.2011

2010

Actiu no corrent

Ingressos	

Immobilitzat material

65.736

75.118

Inversions financeres

5.440

5.440

Actiu corrent
Existències

Donatius recurrents

2011

2010

845.803

862.784

45.226

33.526

Col·lectes i actes públics

152.536

144.009

Ingressos de col·laboradors

299.826

448.373

Subvencions i ajuts públics

330.946

218.500

17.269

18.376

2.410

4.795

Administracions públiques

149.674

105.970

DESPESES

(837.748)

(858.047)

Patrocinadors i altres comptes a cobrar

127.443

134.121

Aprovisionaments

(100.850)

(99.958)

45.736

13.233

Efectiu i altres actius líquids
TOTAL

396.439

338.677

Donatius espontanis

Despeses personal

(546.093)

(563.098)

Altres despeses d’explotació

(179.730)

(181.919)

Amortització de l’immobilitzat

(11.075)

(13.072)

8.055

4.737

RESULTATS D’EXPLOTACIÓ	

PATRIMONI NET I PASSIU

2011

2010
Ingressos financers

Patrimoni net

40

62

(6.746)

(3.886)

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS

1.349

913

RESULTAT DE L’EXERCICI

1.349

913

Despeses financeres

Fons fundacional

156.200

156.200

Fons dotacionals
pendents de desemborsar
Excedent d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

---

(6.000)

(75.543)

(76.456)

1.349

913

Subvencions, donacions i llegats rebuts 126.169

92.069

Passiu corrent

188.264

171.951

Els balanços i comptes de resultats han estat auditats, sense
excepcions, per la firma d’auditoria KPMG Auditores, S.L.

TOTAL

396.439

338.677

El corresponent dictamen està disponible a les nostres oficines i
properament el trobaran també a www.oncolliga.cat

ORIGEN DELS INGRESSOS

DESTINACIÓ DE DESPESES
entitats financeres

7,4%

GeneraLitat de cataLUnYa

26,6%
18%

donacions
11,8%

PersonaL estrUctUra

15%

Jornades soLidÀries i actes PÚBLics
ministerio de sanidad

9,6%
17,7%

PersonaL assistenciaL

9%

Prestacions directes a Pacients
desPeses GeneraLs

51%
25%

aLtres administracions PUBLiQUes
Patrocinadors i coL·LaBoradors
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gràcies!
»»Agraïm a tots els col·laboradors/es i donants recurrents i/o esporàdics que aporten recursos econòmics a la Fundació. Les seves aportacions
són de vital importància pel bon desenvolupament del projecte.
»»Agraïm a totes les persones que composen les Seus i les Juntes el seu esforç continuat en la tasca de visualització i recerca de recursos. La seva
generosa activitat permet a Oncolliga millorar el suport que ofereix a les persones afectades per la malaltia que ho necessiten.
»»Agraïm als equips de Voluntariat d’Oncolliga la seva dedicació continuada. La seva presència i treball aporta valor afegit a la tasca de la Fundació.
»»Agraïm a les administracions públiques, les empreses i les organitzacions privades el seu recolzament econòmic. El seu reconeixement a la tasca
d’Oncolliga ha estat cabdal una vegada més, per a la consecució dels seus objectius fundacionals.
»»Agraïm als professionals la seva abnegada vinculació a la missió i objectius de la Fundació. Sense la seva implicació personal, més enllà de la professional, fora més difícil portar a terme la tasca encomanada.

