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Òrgans de govern

Patronat
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• Ramon Casals Creus, Tresorer
• Pere Engel Masoliver, Secretari
• Anunciación Almazán Fernández, Vocal
• Francesc Codina Castillo (Conei Corporación), Vocal
• Alfonso Echevarne i Santamaria (Laboratoris Echevarne), Vocal
• Jordi Esteve (Grup Esteve), Vocal
• Jorge Gallardo Ballart, (Laboratoris Almirall),Vocal
• Pedro Knuth (Palex Medical, S.A.), Vocal
• Javier Peris Mussó, (Laboratoris Salvat), Vocal
• Enric Reyna Martínez, Vocal
• Agnès Reyes Piqué, Vocal
• Telstar S.A., Vocal
• Joan Coma-Cros Raventós, Vocal
Junta directiva
• Josep Morell Miró, President
• Francesc Codina Castillo, Vice-president
• Ramón Casals Creus, Tresorer
• Pere Engel Masoliver, Secretari
• Alfonso Echevarne Santamaria, Vocal
• Joaquim Estebanell Broto, Vocal
• Albert Tuca Rodríguez, Vocal
• Conxa Puig Bacardit, Vocal
• Francesc Viñas Rexach, Gerent
comitè científic
President:  Dr. Albert Tuca. Oncòleg. Hospital Clínic de Barcelona
vocals:
• Dra. Mª Carmen Alonso. Oncòloga. Hospital de Sant Pau
• Dra. Montserrat Andreu. Digestòloga. Hospital del Mar.
• Dra. Maria Assumpció Roset. Consell de Col·legis Farmacèutics.
• Dr. Eduard Batiste-Alentorn. Oncòleg. Hospital General de Vic.
• Dr. Joan Carulla. Oncòleg. Hospital Vall d’ Hebron.
• Sra. Carme Casas. Treballadora Social. Hospital de Sant Llàtzer,Terrassa.
• Dr. Lluis Cirera. Oncòleg. Hospital Universitari Terrassa.
• Sra. Núria Codorniu. Infermera. Institut Català d’Oncologia (ICO).
• Dr. Carles Conill. Oncòleg – Radioterapeuta. Hospital Clínic.
• Dr. Eduard Chimenos. Metge Odontòleg. Col·legi d’Odontòlegs.
• Dr. Lluís Lalucat. Psiquiatre i Filòsof. Centre d’Higiene Mental Les Corts.
• Dr. Esteve Salto. Metge. Conselleria de Salut.
• Dra. Núria Ferrer. Psicooncòloga. Fundació Oncolliga
• Dra. Isabel Fabregat. Biòloga. Institut Català d’Oncologia (ICO).
• Dra. Gemma Soler. Oncòloga. Institut Català d’Oncologia (ICO).
• Dra. Teresa Bessons. Farmacèutica.
• Dra. Montserrat Calafell. Metgessa. PADES Baix Llobregat.

Presentació de l’entitat
La fundació Lliga catalana d’ajuda oncològica, oncoLLiga, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psico-social a persones amb 
càncer i als seus familiars, al llarg de tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. també realitza activitats de 
divulgació, prevenció i rehabilitació.

seus oncoLLiga

BarceLonès
• Núria Elpon, Presidenta Barcelona
• Miquel Carreras, President 
Badalona

maresme
• Mònica Buneri, Presidenta Calella
• Elena Pascual, Responsable 
general Alella
• Teresa Meca, Responsable general 
Premià de Dalt
• Joaquima Andreu, Responsable 
general Vilassar de Mar

vaLLès occidentaL
• Joaquim Estebanell, President 
Terrassa i Vallès Occidental
• Isabel Rojas, Presidenta Sabadell
• Montserrat Botines, Presidenta 
Sant Cugat del Vallès
• Roser Carreras, Presidenta Ullastrell
• Mercè Barella, Presidenta  
Matadepera

ÀmBit institucionaL

generaLitat de cataLunya
conselleria de Benestar social i 
família
• Direcció General d’Acció Cívica i 
Voluntariat
• Direcció General de Joventut
• Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials - ICASS
• Secretaria de Família
conselleria 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 d’aLeLLa
• Alcaldia
aJuntament de BarceLona
• Delegació de Salut
• Direcció  de Serveis de Família i 
Serveis Socials
• Comissionada per la Gent Gran
aJuntament de caBriLs
• Alcaldia
aJuntament de caLeLLa
• Alcaldia
aJuntament  
de PremiÀ de daLt
• Alcaldia
aJuntament de ruBí
• Servei de Salut Pública
aJuntament de  
sant cugat deL vaLLès
• Alcaldia
• Serveis a les Persones
aJuntament de  
sant feLiu de LLoBregat
• Alcaldia
aJuntament de saBadeLL
• Alcaldia
• Regidoria de Salut i Serveis Socials
aJuntament de terrassa
• Alcaldia
• Regidoria de Serveis Socials
• Regidoria de Salut i Promoció de 
la Gent Gran
• Regidoria de Polítiques de Gènere

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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salutacions

President deL Patronat

M’honoro en fer-vos a mans, novament, la Memòria corresponent a l’any 2012 
que presenta els resultats de la gestió d’Oncolliga.

Estem vivint uns moments molt difícils en el qual les entitats d’interès social 
han d’afrontar una greu crisi de finançament i una creixent demanda dels ser-
veis que realitzen. Aquesta situació també ha marcat el panorama de la nostra 
Fundació durant l’any 2012. 

La disminució de diverses subvencions i ajuts econòmics ha ocasionat, per 
primera vegada des del 2005, un dèficit que ha fet disminuir el fons patrimo-
nial. Aquesta situació s’ha superat amb l’actuació dels membres del Patronat 
que han realitzat les aportacions complementaries per a compensar el dèficit 
produït. Igualment, cal destacar l’actitud de col·laboració dels professionals de 
la Fundació per assegurar la continuïtat i sostenibilitat de la nostra activitat al 
servei de les persones amb càncer i els seus familiars.

L’actuació dels professionals i els voluntaris ha estat rellevant, no només amb 
la quantitat d’actuacions i les persones que s’han atès, sinó en la qualitat 
d’aquestes actuacions que han permès millorar la qualitat de vida dels be-
neficiaris dels nostres serveis. Cal destacar, com veuran, que els professionals 
d’Oncolliga -psicooncòlegs, treballadors socials i treballadors familiars- han 
realitzat 9.868 intervencions individuals a 1.726 persones beneficiaries direc-
tes, i que en les 1.495 sessions per grups han participat 367 persones.

Agraeixo especialment a totes les entitats i persones que han col·laborat en la 
bona marxa de la Fundació i els demano que continuïn donant-nos suport. Hi 
ha moltes persones que necessiten la nostra ajuda.

Josep Antoni Diaz Salanova
President del Patronat

President de La Junta directiva

L’activitat de la Fundació segueix sent molt important i fins i tot imprescindible en 
els moments actuals.

Aconseguir ajudar i recolzar a les persones que pateixen l’infortuni dignifica a l’ésser 
humà i així ha estat demostrat, una vegada més, per aquelles persones, Institucions 
i Administracions Públiques que han dipositat la confiança en nosaltres, donant-
nos el seu suport tant econòmic, com personal. Com a President de la Oncolliga, em 
sento molt satisfet de la Societat Civil a la que pertanyo.

Les prestacions de la Fundació son diverses i sempre intentant adaptar-nos a les 
necessitats individuals amb l’objectiu de la proximitat, la eficiència i caliu que re-
quereix. L’activitat més rellevant és l’atenció social i psicològica acompanyant al 
malalt i la seva família en tot el que sigui de menester i que els nostres mitjans ens 
permetin. És una tasca on predomina l’ajut proper i sensible amb l’experiència dels 
casos viscuts i amb un rellotge que no té hores, ni escatima esforços.

La crisi econòmica actual ha incidit fortament en les Entitats del Tercer Sector, oca-
sionant importants problemes de finançament i lamentablement no han disminuït 
les necessitats dels afectats amb càncer. Aquesta situació ha estat el gran repte per 
tal d’equilibrar la feina i els recursos disponibles.

Vull agrair especialment la dedicació de les persones que col·laboren amb Oncolli-
ga, els professionals que han continuat aportant tot el seu potencial i als voluntaris 
que ens han ajudat amb generositat un any més.

Hem iniciat l’any 2013 amb realisme i entusiasme. Avui, més que mai, és una satis-
facció que la nostra Fundació sigui el mitjà per totes aquelles persones que sentin i 
puguin identificar-se amb aquesta labor, amb la passió i generositat que requereix.

Moltes gràcies,

Josep Morell Miró
President de la Junta Directiva
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La fundació i  
la seva activitat

Què fem i com ho fem

• Suport i recolzament psicològic als malalts, familiars i cuidadors.
• Suport social facilitant informació, orientació i assessorament dels recursos 
propis de l’entitat així com de recursos externs.
• 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 dels cuidadors principals.
• Préstec de material clínic per millorar el confort de la persona afectada.
• Programa de voluntariat: voluntaris hospitalaris, a domicili, testimonials, pro-
fessionals i de recursos.
• Assessorament dietètic: especialment recomanat mentre s’està rebent un 
tractament de quimioteràpia. Una dieta adequada col·labora en la disminu-
ció dels efectes nocius del tractament i a mantenir el sistema immunològic 
en bon estat.
• Orientació jurídica-laboral
• Centre de rehabilitació de la veu per a laringectomitzats.
• Tallers adreçats a pacients i familiars que permeten adquirir coneixements bà-
sics que faciliten la utilització de tècniques i recursos com a eines d’expressió, 
comunicació, autocontrol emocional i relaxació.
• 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 que amb el suport de voluntaris treballa per oferir una 
atenció integral al malalt oncològic, la seva família i cuidadors.

Els serveis s’ofereixen des de les diferents seus a les comarques del Barcelonès, 
Vallès Occidental, Baix Llobregat i Maresme.

saLutació deL President 
deL comitè científic

Un dels principals problemes de la nostra societat és el càncer, i cal 
abordar-ho  de manera interdisciplinària. L’objectiu principal de la Fun-
dació Oncolliga és oferir una atenció psicosocial al malalt oncològic i 
a la seva família amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.  

Vivim temps difícils, temps de crisis, temps on l’estructura sanitària i 
de les entitats solidàries es fa difícilment sostenible. Malgrat això, la 
Fundació Oncolliga manté la il·lusió i es reafirma en el compromís de 
continuar treballant amb rigor per poder mantenir els estàndards de 
qualitat en l’atenció dels malats i les seves famílies. 

Com a President del Comitè Científic, agraeixo a tots els professionals i 
als voluntaris el treball que dia a dia realitzen per oferir una atenció de 
qualitat. Agraeixo també a totes les persones i institucions que de forma 
solidària i desinteressada col·laboren amb nosaltres. Sense la fermesa, 
l’esforç i la continua solidaritat de tots vosaltres el nostre projecte comú 
d’ajudar a aquells malalts que més ho necessiten no seria possible. 

Dr. Albert Tuca

President del Comitè Científic 
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activitat gLoBaL

Primeres visites: pacients 998
Primeres visites: familiars 246
Pacients visitats en anys anteriors 420
Familiars visitats en anys anteriors 62
TOTAL BENEFICIARIS DIRECTES 1.726
TOTAL BENEFICIARIS INDIRECTES* 5.178

*Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per unitat familiar

desgLossament de L’activitat

Les 1.726 persones que han estat ateses l’any 2012 han estat beneficiàries, de forma individualitzada, dels diversos serveis que ofereix la Fundació per 
millorar la seva qualitat de vida, i han rebut 9.868 intervencions dels professionals d’Oncolliga.
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DEscriPció visiTEs A DomiciliPsicooncoLogia

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 malal-
tia: canvis físics, de parella, familiars, socials i professionals. 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 que no poden desplaçar-se a l’entitat. El treball interdisci-
plinari 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.

treBaLL sociaL

El Servei de Treball Social ofereix una atenció directa que contempla la globali-
tat de la persona, tenint en compte no només els aspectes mèdics sinó també 
la realitat social i els factors que es desestabilitzen amb l’aparició de la malaltia 
(aspectes laborals, econòmics, emocionals, ...).
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Primeres visites – seu 422 visites 
Primeres visites a domicili 113 visites
TOTAL PRIMERES VISITES 535 visites

Visites de seguiment –seu 1.636 visites
Visites de seguiment a domicili 190 visites
TOTAL VISITES SEGUIMENT 1.826 visites

totaL visites 2.361 visites

DEscriPció bEnEficiAris

DEscriPció visiTEs sEu
DEscriPció DE lEs visiTEs

DEscriPció DEls bEnEficiAris

Primeres visites 830 visites 
Visites de seguiment 764 visites
TOTAL VISITES 1.594 VISITES

Beneficiaris primeres visites 830 persones 
Beneficiaris visites seguiment 381 persones
TOTAL BENEFICIARIS 1.211 PERSONES
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servei d’atenció a domiciLi

El Servei d’Atenció a Domicili ofereix una resposta immediata i àgil 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 su-
pervisió 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 393 persones 
Intervencions 4.174 visites

suPort dietètic

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

Primeres visites 160 visites 
Visites de seguiment      78 visites

TOTAL VISITES 238 VISITES

orientació Jurídica-LaBoraL

El Servei d’orientació jurídica–laboral ofereix a les persones afectades per la 
malaltia que ho necessiten orientació en temes laborals i de Seguretat Social. 

Primeres visites 96 visites 
Visites de seguiment    102 visites

TOTAL VISITES 198 VISITES

terÀPia de PareLLa

El Servei té com a finalitat ajudar a resoldre els diferents tipus de problemes 
de relació que afecten a les parelles durant i desprès de la malaltia oncològica. 

Primeres visites       5 visites 
Visites de seguiment         34 visites

TOTAL VISITES                  39 VISITES

suPort teLefÒnic – counseLLing teLefÒnic

El Servei de suport telefònic / Counselling telefònic aporta una funció de con-
tenció, 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 22.020
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atenció a grups i comunitària

Programes d’atenció a gruPs i comunitÀria

Oncolliga té programes de prevenció, educació, sensibilització i rehabilita-
ció, adreçats a persones afectades per la malaltia, els seus familiars i cui-
dadors, i a la població en general. Contemplen una sèrie d’activitats com 
tallers, conferències, activitats socials, exposicions, entre d’altres, que s’han 
realitzat periòdicament al llarg de l’any a les diferents seus. 

Els tallers són intervencions no farmacològiques que ofereixen comprovats 
beneficis en la salut emocional i el benestar dels malalts, familiars i/o cui-
dadors participants, ja que permeten prevenir possibles alteracions psico-
lògiques 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, 
Musicoteràpia, Autoimatge. A Badalona i d’acord amb la col·laboració que On-
colliga manté amb la Fundació Badalona contra el Càncer i la Fundació Roca i 
Pi, ha realitzat tallers de Musicoteràpia a l’Hospital Germans Trias i Pujol –ICO 
Badalona- i a l’Hospital Municipal de Badalona adreçats a pacients oncològics, 
així com a l’associació JADE adreçats a dones afectades de càncer de mama.

vaLLès occidentaL
Programa Temps per cuidar-te, que compren els tallers de Pautes d’autocuidar-
se, Gestió de l’estrès per sofrologia, Teixeix-te el teu gorro, Nutrició i fitoteràpia i 
Gimnàstica aquàtica a Terrassa; i Microgimnàstica a Sabadell.

eL maresme
Programa Espais de prevenció, que compren el taller de Txi-kung, i els cursos de 
Nutrició i dieta mediterrània i Prevenció de tabaquisme.

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 Antigues 
Caixes Catalanes.

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 laringec-
tomies parcials  i altres diagnòstics que afecten coll i mandíbula.

• Visites de voluntaris testimonials als hospitals, per donar suport a la per-
sona acabada d’operar.
• Conferències informatives pels afectats i familiars.
• Atenció psicosocial.
• Assessorament jurídic laboral.
• Activitats culturals i socials.
• Coral “Noves Veus” com a complement de tota la tasca integral.

associació cataLana d’ostomitzats – aco

L’Associació Catalana d’Ostomitzats va passar a formar part de la Fundació 
Oncolliga l’any 2009 a través d’un conveni de col·laboració, amb l’objectiu 
de potenciar i facilitar l’estabilitat a la xarxa social del col·lectiu. Durant l’any 
2012, diferents professionals han realitzats activitats i conferències a la seu 
d’Oncolliga. En el mes de novembre de 2012 es va celebrar a l’Hospitalet de 
Llobregat la festa anual de l’Associació, amb l’objectiu d’afavorir un espai de 
temps distès i festiu per compartir amb els socis de l’entitat.



Per la magnitud de la tasca a realitzar i les necessitats a cobrir, és impres-
cindible 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 Federa-
ció 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 profes-
sionals sanitaris.
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coixí del cor
ONCOLLIGA ha liderat amb el Grup Àgata –Associació Catalana de dones 
afectades de càncer de mama-,  el projecte solidari “El coixí del Cor”, que es 
basa en la confecció d’un coixí en forma de cor per alleujar el dolor a les pa-
cients afectades de càncer de mama.  El “Coixí del Cor” ofereix un major confort 
pal·liant les molèsties en el període postoperatori. La seva forma de “V” encaixa 
perfectament sota el braç de la pacient. 

Aquest projecte, iniciat als EE.UU, des de l’any 2006 s’ha anat estenent per 
tot el món, i va ser introduït a les Balears gràcies a la iniciativa de la Sra. Loly 
De Cooman. La Fundación Ágatha Ruiz de la Prada s’ha involucrat en aquest 
projecte mitjançant la donació de teles de la dissenyadora i una xarxa de cosi-
dores voluntàries d’Associacions de patchwork porten a terme la confecció de 
coixins. L’empresa Nomon Strategy ha col·laborat en el disseny de la web i en 
la difusió del projecte.

Oncolliga coordina l’entrega dels coixins a Centres Sanitaris (les unitats de 
mama i d’oncologia) del Barcelonès, Vallès Occidental i Maresme, i la gestora 
de casos de la unitat de mama, o el professional de referència, o la voluntària 
testimonial d’Oncolliga lliura els coixins a les dones intervingudes de càncer 
de mama amb les indicacions d’ús i informació dels recursos de les entitats 
professionals i associacions.

“El coixí del cor” va ser presentat el 2 de febrer a la Sala d’Actes de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau i, durant l’any 2012 s’han lliurat un total de 600 coixins 
a l’Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital Germans Trias i Pu-
jol - ICO Badalona, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Consorci Sanitari de 
Terrassa i Hospital Sant Jaume de Calella.

treball en  
xarxa i docència

Oncolliga és una fundació privada sense 
afany de lucre que té per finalitat l’aten-
ció psicosocial a persones diagnosticades 
d’una malaltia oncològica
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Programes de voluntariat
els voluntaris són un dels eixos importants d’oncolliga, i complementen la tasca dels professionals per tal de poder oferir una atenció global i de 
màxima  qualitat al malalt oncològic i 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 solidari-
tat com a responsabilitat social.

caPtació i seLecció   
de nous voLuntaris  
Hi ha un procés establert d’incorporació al pro-
grama 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 21 
voluntaris nous als programes d’Oncolliga. 

formació iniciaL   
i comPLementÀria
Els voluntaris reben una formació bàsica en volun-
tariat i específica en oncologia i malalts crònics i 
terminals. També hi ha formacions complemen-
tàries sobre temes d’interès (dol, comunicació,..) 
i activitats de formació continuada per a realitzar 
la tasca de voluntariat. L’any 2012 s’han realitzat 
4 cursos de formació i s’ha assistit a dues 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 senti-
ment de grup i pertinença a l’entitat. 

 
hosPitaLari

Es porta a terme als hospi-
tals amb els quals hi ha un 
conveni de col·laboració, tot 
acompanyant i donant su-
port a la persona malalta i 
als seus familiars, dins de la 
disciplina hospitalària. 

BarceLonès
• Hospital de d’Esperança. 
Unitat de Cures pal·liatives: 5 
voluntaris.
• Hospital de la Vall d’Hebrón. 
Unitats d’Oncologia i Hema-
tologia: 4 voluntaris.

vaLLès occidentaL
• Consorci Sanitari de Terras-
sa. Unitats de cures pal·lia-
tives: 10 voluntaris.
• Hospital Universitari Mú-
tua Terrassa: 5 voluntaris.

 
domiciLiari 

El voluntari realitza tasques 
de suport i companyia a la 
persona malalta i als seus 
familiars en el domicili, així 
com acompanyament al pa-
cient a visites mèdiques. 

BarceLonès
• A Barcelona han desenvo-
lupat aquesta tasca 20 vo-
luntaris.

vaLLès occidentaL
• A Terrassa 13 persones for-
men l’equip de voluntaris; a 
Sabadell han estat 5 volun-
taris i a Sant Cugat del Vallès, 
4 voluntaris.

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

BarceLonès
• A Barcelona han estat 2 
persones ostomitzades les 
que han realitzat aquest ti-
pus de voluntariat.

vaLLès occidentaL
• Programa de voluntariat 
testimonial de dones ope-
rades de càncer de mama 
reuneix 7 voluntàries.
• Programa de voluntariat 
testimonial de persones la-
ringectomitzades: 
6 voluntaris.
• Altres patologies: 
3 voluntaris.

 
ProfessionaL

Col·laboració de persones que 
aporten la seva experiència 
professional per donar su-
port a la tasca de la Fundació.

BarceLonès
• Hi ha 1 voluntari, graduat 
social.

vaLLès occidentaL
• Col·laboren 14 voluntaris: 
1 advocat, 1 psicòleg i tera-
peuta de parella, 1 especia-
lista en dietètica i nutrició, 
1 director de coral (CRL), 1 
informàtic, 1 administratiu, 
1 assessora d’imatge, 1 es-
teticista oncològica, 1 metge 
dentista, 1 fisioterapeuta, 2 
voluntaris de manteniment, 
1 bibliotecària i 1 fotògraf.

voLuntariat 
de recursos 

Voluntari que realitza diver-
ses activitats dins l’estructu-
ra administrativa, de capta-
ció de fons. És el grup més 
nombrós de voluntaris, pràc-
ticament 300 persones han 
col·laborat en el transcurs de 
l’any en les diferents pobla-
cions on hi som presents.

400 volunTAris
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Balanç de situació i compte de resultats 2012

BaLanç de situació aBreuJat a 31.12.2012 

AcTiu 2012 2011

ACTIU NO CORRENT  
Immobilitzat material   72.302        65.736   
Inversions financeres   3.550        5.440 
Altres actius 17  
   
ACTIU CORRENT  
Existències    7.293           2.410   
Administracions Públiques   102.964        149.674   
Patrocinadors i altres comptes a cobrar  111.261     127.443   
Efectiu i altres actius líquits  14.512        45.736   
   
TOTAL    311.899           396.439

   

PATrimoni nET i PAssiu 2012 2011

PATRIMONI NET  
Fons fundacional   156.200        156.200     
Excedent d’exercicis anteriors (74.194)          (75.543)   
Excedent de l’exercici (79.220)        1.349   
Subvencions, donacions i llegats rebuts   23.026        126.169   
   
PASSIU CORRENT   286.087        188.264 
TOTAL    311.899            396.439
    

 comPte de resuLtats aBreuJat a 31.12.2012

 2012 2011

INGRESSOS 780.311 845.803
Donatius Recurrents 49.280 45.226
Col·lecta i Actes públics 138.521 152.536
Col·laboradors 365.377 299.826
Subvencions i Ajuts públics 195.950 330.946
Donatius Espontanis 31.183 17.269
DESPESES   (848.901) (837.748)
Aprovisionaments (99.592) (100.850)
Despeses de personal (574.310) (546.093)
Altres despeses d’explotació (163.386) (179.730)
Amortització de l’immobilitzat (11.613) (11.075)
  
RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ (68.590) 8.055
RESULTAT FINANCER (10.630) (6.706)
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (79.220) 1.349
RESULTAT DE L’EXERCICI (79.220) 1.349

origen deLs ingressos destinació de Les desPeses

Els balanços i comptes de resultats han estat auditats, sense excepcions, 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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Donacions
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Prestacions directes a pacients

Personal estructura

Personal assistencial

GENERALS

ESTRUCTURA

ASSISTENCIAL

57%

16%

27%

(expressats en euros)



Moltes gràcies!
als col·laboradors que aporten recursos econòmics a la fundació. Les seves aportacions són molt importants i 
necessàries per poder realitzar la nostra missió.

a les persones que composen les Juntes, per la seva dedicació i entusiasme en la tasca de visualització i captació de 
fons. La seva generosa col·laboració permet a oncolliga realitzar la seva activitat.

als voluntaris d’oncolliga, pel temps i capacitats que dediquen a la fundació. La seva col·laboració és un actiu molt 
important.

a les empreses, entitats i administracions públiques pel seu suport econòmic. La seva ajuda i el seu reconeixement ens 
permeten realitzar els nostres objectius.

als professionals d’oncolliga, per la seva implicació en el projecte i el compliment rigorós de la seva tasca que 
repercuteix en un servei de qualitat a les persones amb càncer i els seus familiars,  
a les quals la fundació dona suport.

 c/ rector ubach, 5, 08021 Barcelona                                                    c/ salmeron, 100, 08222 terrassa
tel. 93 240 58 88   barcelona@oncolliga.cat                                        tel. 93 736 14 34   terrassa@oncolliga.cat

Puntaires Barri ca n’Aurell 
(terrassa)

 Puntaires de Sant Josep
de can Palet (Terrassa)


