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Les pàgines d’aquest informe anual corresponent a l’exercici 2019 responen al 
nostre afany d’explicar, un any més, el que ha estat l’activitat assistencial de la 
Fundació Oncolliga. En elles hi podran veure les dades més significatives del 

nostre esforç per ajudar a les persones que pateixen càncer i a les seves famílies. 
Una tasca  que transcendeix la fredor de les xifres que gairebé sempre emmascaren 
una realitat que encara resulta més crua. 

Tota aquesta informació és la representació esquemàtica del que de veritat té valor, 
que no és altra cosa que el que hem pogut aportar a la societat en forma d’una alta 
labor diària i de la solidaritat generades per un planter de grans professionals, amb 
la col·laboració desinteressada de moltes persones voluntàries i de les institucions i 
les empreses que, des de fa disset anys ens acompanyen, i que -a totes elles- els hi 
donem les gràcies pel seu elevat compromís social.

Sr. Enric Reyna
President de la Fundació Oncolliga

En l’atenció sanitària del càncer, és tan important conèixer la malaltia com 
l’experiència vital de la persona que la pateix. Per tant, un enfocament 
integral d’atenció ha de comprendre les millors mesures diagnòstiques i 

terapèutiques, i un suport psicosocial basat en les necessitats individuals de 
cada malalt. 

Des d’aquesta visió integral de la malaltia, la Fundació Oncolliga, aporta suport 
a les necessitats psicosocials vinculades al càncer, i complementa l’excel·lent 
tasca dels recursos sanitaris. Tot l’equip multidisciplinari de la Fundació està ple-
nament compromès en cercar els millors recursos de suport psicològic, social i 
d’atenció a la dependència, per fer possible un enfrontament de la malaltia amb 
la màxima confiança i seguretat.

Dr. Albert Tuca Rodríguez
President de la Comissió Assistencial

La Fundació Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre 
que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i 
als seus familiars, durant tot el procés de la malaltia, amb 

l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Professionals de la Psicooncologia, del Treball Social i del Treball 
Familiar, amb el suport del voluntariat, ofereixen de forma gra-
tuïta una atenció integral a malalts i familiars per donar respos-
ta de manera àgil i immediata a les seves necessitats.

La prioritat d’Oncolliga és l’atenció a les perso-
nes, pacients i familiars, que veuen canviar la seva 
quotidianitat a causa del càncer. La proximitat a 
les persones, a la malaltia i al patiment, exigeix una 
resposta tant professional i tècnica com ètica.

QUÈ FEM I COM HO FEM
La prioritat d’Oncolliga 
és l’atenció a les persones, 
pacients i familiars
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Activitat Global
Durant l’any 2019, els professionals de la Fundació 
Oncolliga han realitzat un total de 10.789 visites a 
persones ateses de forma individualitzada.

SAD

Psicooncologia

Treball Social

pacients 

2.058
familiars 

355

SAD
El Servei d’Atenció a Domicili 
ofereix una resposta àgil i imme-
diata per tenir cura de la persona 
malalta. 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 do-
micili i amb el préstec de material 
clínic per millorar el confort del 
malalt.

Orientació 
jurídico-laboral
165 Persones ateses

293 Visites d’atenció realitzades

El servei es dona a les persones 
afectades per la malaltia que ho 
necessiten. S’ofereix orientació en 
temes laborals i en relació a la  
Seguretat Social. 

Teràpia de parella
17 Persones ateses

66 Visites d’atenció realitzades

Oncolliga brinda una terapeuta de 
parella que té com a finalitat ajudar 
a resoldre els diferents tipus de 
problemes de relació que afecten 
les parelles durant i després de la 
malaltia oncològica.

Orientació d’estètica 
oncològica i cura de 
la pell
122 Persones ateses

378 Visites d’atenció realitzades

Aquest servei es duu a terme amb 
el suport de la Fundació Ricardo Fi-
sas Natura Bissé. El programa pro-
porciona algunes pautes bàsiques i 
solucions senzilles per minimitzar els 
possibles efectes dels tractaments 
oncològics.

2.413
persones 
ateses

 385 Persones ateses

5.054 Visites d’atenció realitzades

 831 Persones ateses

2.391 Visites d’atenció realitzades

 1.699 Persones ateses

2.399 Visites d’atenció realitzades

Psicooncologia
El Servei de Psicooncologia es 
dona a pacients i familiars i/o cui-
dadors, al Barcelonès, Baix Llobre-
gat, Vallès Occidental i El Maresme, 
amb l’objectiu de disminuir l’im-
pacte emocional i poder afrontar 
les conseqüències de la malaltia i 
millorar la qualitat de vida en tot el 
procés mòrbid.

Treball Social
El Servei de Treball Social brinda 
una atenció individualitzada al 
pacient i/o familiar amb l’objectiu 
d’orientar, d’assessorar i de gesti-
onar recursos propis de l’entitat i 
externs, relacionats amb qüestions 
sociofamiliars sorgides a partir del 
diagnòstic de càncer.

Beneficiaris prestacions

préstecs de 
material clínic

941 192
ajudes  
de farmàcia

ajudes  
econòmiques

267

Orientació dietètica
178 Persones ateses

208 Visites d’atenció realitzades

Un professional especialitzat en die-
tètica i nutrició ofereix aquest suport 
amb una atenció individualitzada per 
minimitzar els efectes secundaris dels 
tractaments i de la mateixa malaltia, 
així com fomentar hàbits saludables en 
l’alimentació.
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Programes de voluntariat
Les persones voluntàries constitueixen un col·lectiu 
fonamental per 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.

VOLUNTARIAT
VOLUNTARIAT DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA

SERVEIS

Centres sanitaris on 
realitzem voluntariat 
hospitalari
Hospital Universitari Vall d’Hebron

Centre Fòrum  
(Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)

Hospital Sociosanitari Mutuam Güell

Consorci Sanitari Terrassa

Hospital Universitari Mútua Terrassa

Centre Sociosanitari Vallparadís

Voluntaris 
d’acompanyament

129 

22 Voluntaris 
professionals

Voluntaris 
de recursos370

serveis voluntariat 
hospitalari6.120

Serveis 
acompanyament7.930 

serveis voluntariat 
domiciliari1.420

serveis voluntariat 
d’acompanyament 
visites mèdiques

194

serveis voluntariat 
testimonial 
de mama, laringe 
i ostomia

196

Encomana Salut
Encomana Salut és un programa de la 
Fundació Oncolliga que promou els hàbits 
saludables i la prevenció del càncer entre els 
joves.  
En el projecte adreçat a centres educatius de 
la ciutat de Sabadell, durant el curs escolar 
2019-2020,i emmarcat dins l’assignatura 
“Aprenentatge i servei”, hi van participar: 

centres 
educatius 
de Sabadell 

9
grups 
classe

17

alumnes 
500

Agrupacions Territorials
Vallès Occidental

Terrassa
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Matadepera
Ullastrell
Rubí

Barcelonès

Barcelona
Poblenou
Badalona

Maresme

Calella
Premià de Dalt
Vilassar de Mar

Escola Les Termes
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PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS

La Fundació Oncolliga compta amb un programa de 
rehabilitació per a persones operades d’una laringec-
tomia, el Centre de Rehabilitació per a Laringecto-
mitzats (CRL). Es tracta d’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.

Entenem per rehabilitació integral la readaptació de 
la persona en tots els aspectes: físic, psíquic i social, i 
tenint en compte la totalitat de la unitat familiar, espe-
cialment les parelles. 

Centre de Rehabilitació per 
a Laringectomitzats (CRL)

Conferència càncer colon

L’Associació Catalana d’Ostomit-
zats (ACO) fundada el 1994, té com 
a objectiu donar suport i acompa-
nyament a les persones ostomitza-
des 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 2009 
hi ha establert un conveni de col·la-
boració amb la Fundació Oncolliga, 

amb l’objectiu de promoure accions 
de suport que puguin millorar el 
benestar de les persones ostomit-
zades.

A més de la seu a Barcelona, hi ha 
les seus d’ACO Vallès a Terrassa i 
ACO Catalunya Central a Manresa.

El 8 d’octubre de 2019 va tenir lloc 
la VI Jornada sobre les persones 
ostomitzades a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi. 

A aquesta jornada hi van assistir 
més de 200 persones entre osto-
mitzats, familiars i professionals de 
la salut.

Al llarg de l’any 2019, entre parti-
cipació en les diverses xerrades, 
assistència a la jornada, voluntariat 
testimonial, consultes a les es-
tomaterapeutes i sol·licitud d’in-
formació, s’han atès més de 400 
persones.

www.ostomitzats.cat

oncolliga.cat/ 
centre-rehabilitacio-laringectomizats- 
terrassa-crl/crl

Associació Catalana 
d’Ostomitzats (ACO)
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Destí de les despeses

Origen dels ingressos

934.676,68 €
Total ingressos 

2019

Missió
Social

75,3%

Subvencions 
públiques

23,8%

Obra Social 
La Caixa

19,3%

Administració i 
Captació 

24,7%

Donatius

15,2%

Activitats 
solidàries

24,0%

Patrocinadors

17,7%

994.139,63 €
Total despeses 

2019

oncolliga.cat/nosaltres/institucional/
auditories/

Consulta els nostres  
comptes anuals auditats
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El Consell Assessor de la Fundació 
Oncolliga, constituït el setembre de 
2019,  està integrat per 24 perso-
nes representants de la societat 
civil amb la finalitat d’aconsellar i 
assessorar en l’àmbit estratègic. 
Aprofitant l’àrea d’influència i d’ac-
tivitat dels membres que confor-
men el consell, Oncolliga pretén 
donar major visibilitat i impacte en 
el projecte de l’entitat.

Gemma del Aguila
Treballadora Social 
de l’equip Psicosocial

Berta Martínez
Responsable de Comunicació

Patricia Martí
Psicooncòloga 
de l’equip Psicosocial

Ivó Valdivielso
Director

Jordi Abad
Coordinador de Voluntariat

https://oncolliga.cat/nosaltres/ 
qui-som/consell-assessor/

La Fundació Oncolliga compta 
amb un Comitè Científic presidit 
pel Dr. Lluís Cirera i  constituït per 
professionals de diverses especia-
litats directament relacionats amb 
el món de l’oncologia,  que vetlla 
per garantir el rigor i la qualitat del 
treball que exerceixen els professi-
onals de l’entitat.

oncolliga.cat/nosaltres/qui-som/
comite-cientific/

Enllaç al Comitè Científic:

El Patronat de la Fundació Oncolli-
ga és el màxim òrgan responsable 
de l’entitat format per persones vo-
luntàries que vetllen per la conse-
cució dels fins fundacionals, ja sigui 
assistint al President en la presa de 
decisions o bé ajudant la direcció 
a implementar les decisions preses 
dins l’organització. 

oncolliga.cat/nosaltres/qui-som/ 
patronat/

Enllaç al Patronat: Enllaç al Consell Assessor:

EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS

Teresa Gutès
Treballadora Familiar de 

l’equip del Servei d’Atenció a 
Domicili

L’equip professional de la Fundació Oncolliga està format per 
22 persones, que formen part de les diferents àrees de treball de 
l’entitat: Direcció, Psicooncologia, Treball Social, Treball Familiar, 
Voluntariat, Administració i Comunicació. 
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AGRAÏMENTS

ON ESTEM

Els serveis i les activitats que va prestar la Funda-
ció Oncolliga al llarg del 2019, no haguessin es-
tat possibles sense la col·laboració i solidaritat 

de les administracions públiques, entitats, empreses, 

organismes i persones que han col·laborat i contribuït 
amb el seu ajut i el seu esforç. A totes elles, volem 
expressar el nostre agraïment per la seva generositat, 
esforç i implicació. 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EMPRESES PATROCINADORES

EMPRESES COL·LABORADORES

EMPRESES AMIGUES

ENTITATS COL·LABORADORES

AGRAÏMENT

CENTRE D’ATENCIÓ LOCAL RUBÍ

C/ Xile, 1 (Ateneu) 
Telèfon | 608 291 882 |
rubi@oncolliga.cat

BARCELONA

C/ Rector Ubach, 37-39, local 2
Telèfon: 93 240 58 88
barcelona@oncolliga.cat 

l f i i

TERRASSA

C/ Salmeron, 100
Telèfon: 93 736 14 34
terrassa@oncolliga.cat

CENTRE D’ATENCIÓ 
LOCAL SABADELL

Centre cívic Cal Balsach
Ctra. Prats de Lluçanés, 2
Telèfon: 685 989 212
sabadell@oncolliga.cat

CENTRE D’ATENCIÓ 
LOCAL CALELLA

C/ Costa Fornaguera, 34
Telèfon: 691 319 995
calella@oncolliga.cat

CENTRE D’ATENCIÓ 
LOCAL VILASSAR DE MAR

C/ Santa Eulàlia, 142
Telèfon: 692 992 931
vilassardemar@oncolliga.cat

CENTRE D’ATENCIÓ LOCAL 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Plaça del Coll, 4 (Xalet Negre)
Telèfon: 685 305 520
santcugat@oncolliga.cat La Caixa

ES21 2100 1022 1002 0011 3347

BBVA
ES23 0182 1015 0702 0152 6025

Santander
ES25 0049 4709 4128 1606 6580

Ajuda’ns 
a ajudar

EMPRESES SOLIDÀRIES
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