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Òrgans de govern

Patronat
•	Josep	Morell	Miró,	President
•	Josep	Antoni	Diaz	Salanova,	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
•	Telstar,	S.A.,	Vocal

Junta Directiva  (31-12-2013)

•	Francesc	Codina	Castillo,	President
•	Josep	Antoni	Díaz	Salanova,	Vicepresident	
•	Joaquim	Gil	Sellarés,	Vicepresident
•	Ramón	Casals	Creus,	Tresorer
•	Pere	Engel	Masoliver,	Secretari
•	Enric	Castellnou	Alberch,	Vocal
•	Montserrat	Durà	Riera,	Vocal
•	Alfonso	Echevarne	Santamaria,	Vocal
•	Conxa	Puig	Bacardit,	Vocal
•	Agnès	Reyes	Piqué,	Vocal
•	Albert	Tuca	Rodríguez,	Vocal

•	Francesc	Viñas	Rexach,	Gerent

comitè científic
•	Dr.	Albert	Tuca.	Oncòleg.	Hospital	Clínic	de	Barcelona,	
President
•	Dr.	Lluis	Cirera.	Oncòleg.	Hospital	Universitari	Mútua	
Terrassa,	Vicepresident
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)

Seus Oncolliga

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

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

vallès occiDental
•	Joaquim	Gil,	President	Terrassa	i	Vallès	Occidental
•	Isabel	Rojas,	Presidenta	Sabadell
•	Olga	Novau,	Presidenta	Sant	Cugat	del	Vallès
•	Roser	Carreras,	Presidenta	Ullastrell
•	Mercè	Barella,	Presidenta	Matadepera
•	Regina	Parellada,	Presidenta	Viladecavalls

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 calella
•	Alcaldia

aJuntament De castellBisBal
•	Alcaldia

aJuntament De mataDePera
•	Alcaldia

aJuntament De PineDa De mar
•	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 saBaDell
•	Alcaldia	
•	Regidoria	de	Salut	i	Serveis	Socials

aJuntament De sant feliu De lloBreGat
•	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

aJuntament 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 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.
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A ningú l’estranyarà que qualifiqui el 2013 com un any 
d’una dificultat econòmica persistent. Per la nostra 
Fundació, especialment complicat, però, a l’hora estem 
molt satisfets i pletòrics per haver estat capaços de con-
solidar 10 anys d’il·lusió, feina i empatia sense defallir.

Vivim temps d’implicació de la Societat Civil i és just 
reconèixer-ho, també el mèrit d’un Patronat que en cir-
cumstàncies adverses per aconseguir recursos finan-
cers, ha estat al costat de la Fundació, sense ells, real-
ment, hagués estat molt complexa.

En el 2013 hem incrementat de manera sòlida el 
número de persones ateses en un 6%, respecte l’any 
anterior, així com els serveis donats en un 3%. Podem 
donar-nos per satisfets doncs aquell projecte somiat al 
2003 és una realitat coneguda i reconeguda.

És moment també d’agrair a tot el personal, Institu-
cions, empreses i Administracions Públiques i a totes 

aquelles persones que des de l’anonimat ens han aju-
dat i segueixen fent-ho amb una total confiança i su-
port a un projecte que només té un fi:

AJUDAR AL MALALT I ALS SEU FAMILIARS

Hem materialitzat de moltes maneres i ho segui-
rem fent doncs, no hi ha un sol camí per ajudar a pal-
liar un infortuni. La descripció i els números d’aquesta 
memòria així ho posen de manifest.

L’activitat de la Fundació gaudeix d’un esplèndid ADN 
on prevalen més els interessos del proper que els perso-
nals i per tots aquests motius és un honor per mi salu-
dar-los de nou i animar-los a seguir amb nosaltres.

Moltes gràcies,

Josep Morell. President del Patronat

El risc de desenvolupar un càncer al llarg de la vida de les 
persones és 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones. La in-
cidència d’aquesta malaltia augmenta progressivament 
en països desenvolupats degut fonamentalment a un 
paral·lel envelliment de la població general. Gràcies als 
innegables avenços en el diagnòstic precoç i en el tracta-
ment del càncer l’índex de curació del càncer augmenta 
any rere any. Actualment, més del 50% dels malalts de 
càncer sobreviuen als 5 anys després del diagnòstic. 
Tanmateix, el càncer continua sent la primera causa de 
mort en el homes i la segona després de les malalties de 
l’aparell circulatori en dones. Aquestes dades epidemio-
lògiques (Pla Director d’Oncologia de Catalunya), molt si-
milars a la majoria de països desenvolupats, representen 
sense dubta un problema sanitari de primera magnitud 
a la nostra societat. 

Tot això, també ens fa prendre consciència d’una rea-
litat que no és llunyana des d’un punt de vista personal. 
De fet el càncer ens pot afectar a tots de forma directa o 
indirecta, tots tenim persones properes i estimades que 
pateixen o patiran la malaltia.

El càncer pot provocar un seriós impacte en les per-
sones que ho pateixen en totes les fases de la seva evolu-
ció. El malalt de càncer viu el seu procés de forma singu-
lar i irrepetible, i experimenta el seu patiment no només 
en una clau física, si no també emocional, familiar i social.  

Ser solidari en la malaltia es basa en tres valors fona-
mentals. El primer és el reconeixement integral del pati-

ment de la persona en totes les seves dimensions huma-
nes. El segon és la convicció de que els malalts tenen el 
dret a ser cuidats i a viure el seu procés de malaltia amb 
dignitat. Finalment, el tercer és el sentiment que ens fa 
pensar que ajudar a les persones en el procés de malal-
tia és un deure i una responsabilitat social que ha de ser 
compartida per tots. 

Oncolliga és una fundació que es construeix sobre 
el valors de la solidaritat i que té com principal objectiu 
aportar suport psicològic i social als malalts de càncer i 
les seves famílies. Les línees de intervenció d’Oncolliga 
són el suport psicològic, l’avaluació sociofamiliar i la ges-
tió de recursos socials, l’assessorament dietètic, l’atenció 
domiciliària, l’orientació jurídica i laboral, la teràpia de 
parella, el préstec de material sanitari i la rehabilitació de 
laringectomitzats. Totes aquestes actuacions de suport 
que intenten millorar la qualitat de vida dels malalts es 
poden dur a terme gràcies a un equip professional alta-
ment qualificat i als voluntaris de la fundació Oncolliga.

Agraïm a totes les persones i institucions que com-
parteixen els valors de solidaritat i que col·laboren de 
forma contínua i desinteressada amb la nostra fundació. 
Gràcies a l’ajuda de tots vosaltres la fundació Oncolliga 
pot reafirmar la il·lusió i el compromís de mantenir una 
atenció psicosocial rigorosa i d’alta qualitat als malalts 
amb càncer i les seves famílies.

Dr. Albert Tuca. President del Comitè Científic

President del Comitè Científic

President del Patronat



La
 fu

nd
ac

ió
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, fa-
miliars i cuidadors.

• Servei d’Atenció a Domicili per millorar la quali-
tat de vida del malalt de càncer i de la seva famí-
lia, facilitant la permanència a la llar familiar, així 
com alleugerint la càrrega del cuidador principal.

 
 
Durant l’any 2013 la Fundació Oncolliga ha ofert 
diversos serveis a 1.827 persones que han estat 
ateses de forma individualitzada, i que han es-
tat beneficiaries de 10.164 intervencions dels 
professionals d’Oncolliga.  

Activitat global

Primeres	visites	(pacients)	 1.030
Primeres	visites	(familiars)	 264
Pacients	atesos	també	anys	anteriors	 	478
Familiars	atesos	també	anys	anteriors	 55
TOTAL	BENEFICIARIS	DIRECTES	 1.827	
TOTAL	BENEFICIARIS	INDIRECTES*	 5.481

*Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per unitat familiar

• 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 di-
ficultats en l’alimentació com a conseqüència de la 
malaltia i/o dels tractaments.

• Orientació jurídica-laboral.
• Tallers adreçats a pacients i familiars que permeten 

Dades relatives als pacients
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Desglossament de l’activitat
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adquirir coneixements bàsics que faciliten la uti-
lització de tècniques i recursos com a eines d’ex-
pressió, comunicació, autocontrol emocional i 
relaxació. 

• Centre de rehabilitació de la veu per persones la-
ringectomitzades.

• Conferències, exposicions i promoció d’hàbits 
saludables i de prevenció, d’acord amb les nor-
matives de l’OMS.

Un equip multidisciplinar, format per psicooncòlegs, tre-
balladors socials i treballadors familiars, amb el suport de 
voluntaris, treballa per oferir una atenció integral al ma-
lalt oncològic, la seva família i els cuidadors; i donar res-
posta de manera àgil i immediata a les seves necessitats.

Els serveis s’ofereixen des de les diferents seus a les co-
marques del Barcelonés, Vallés Occidental, Baix Llobre-
gat i Maresme.

Desglossament de l’activitat

diagnòstic dels Pacients
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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 carac-
teritza per ser un servei especialitzat en pacients oncolò-
gics. 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.  

SAD	(Beneficiaris)		 384	persones
SAD	(Total	serveis)		 4.586	visites
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Psicooncologia
El Servei de Psicooncologia s’ofereix a pacients i fami-
liars i/o cuidadors, al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès 
Occidental i El Maresme, amb l’objectiu de disminuir 
l’impacte emocional i poder afrontar les conseqüènci-
es 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 

Beneficiaris	primeres	visites	psicooncologia	 542	persones
Beneficiaris	visites	seguiment		psicooncologia	 161	persones
TOTAL	BENEFICIARIS	PSICOONCOLOGIA	 703	persones	

Psicooncologia	(Primeres	visites	seu)	 430	visites
Psicooncologia	(Atenció	domicili)	 		112	visites
TOTAL	PRIMERES	VISITES	 542	visites	

Psicooncologia	(Visites	seguiment)	 1.772	visites
Psicooncologia	(Visites	seguiment	domicili)	 227	visites
TOTAL	VISITES	SEGUIMENT	 1.999	visites	

TOTAL	VISITES	PSICOONCOLOGIA	 2.541	visites

es va implementant a les altres comarques. L’objectiu 
d’aquest servei és facilitar el procés d’adaptació a la situ-
ació i alleugerir l’experiència de sofriment del pacient i 
dels familiars i/o cuidador principal i que no poden des-
plaçar-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.
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Suport Dietètic
El Servei d’assessorament dietètic ofereix suport indivi-
dualitzat a càrrec d’un professional en dietètica. 
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Teràpia de parella
El Servei te 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.

Teràpia	de	parella	(Primeres	visites)	 3	visites
Teràpia	de	parella	(Vistes	seguiment)	 13	visites
TOTAL	VISITES	SUPORT	DIETÈTIC	 16	visites	

Suport telefònic 
El Servei de suport 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 fun-
ció de les necessitats dels malalts i familiars.

TOTAL	TRUCADES	 22.900	

Orientació i Gestions Jurídica-laboral
El Servei d’orientació jurídica–laboral ofereix a les perso-
nes afectades per la malaltia que ho necessiten orienta-
ció en temes laborals i de Seguretat Social. 

Orientació	jurídica-laboral	(Primeres	visites)		 78	visites
Orientació	jurídica-laboral	(Visites	seguiment)		 54	visites
TOTAL	VISITES	ORIENTACIÓ	JURÍDICA-LABORAL		 132	visites	

Suport	dietètic	(Primeres	visites)		 195	visites
Suport	dietètic	(Vistes	seguiment)		 18	visites
TOTAL	VISITES	SUPORT	DIETÈTIC		 213	visites	
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Treball Social 
El Servei de Treball Social ofereix una atenció individu-
alitzada 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 sorgi-

Beneficiaris	primeres	visites	Treball	Social	 859	persones
Beneficiaris	visites	seguiment	Treball	Social	 426	persones
TOTAL	BENEFICIARIS	TREBALL	SOCIAL	 1.285		persones	

Treball	Social	(Primeres	visites)	 859	visites
Treball	Social	(Vistes	seguiment)	 1.131	visites
TOTAL	VISITES	TREBALL	SOCIAL	 1.990		visites	

des 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.
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Oncolliga té programes de prevenció, 
educació, sensibilització i rehabilita-
ció, adreçats a persones afectades per 
la malaltia, els seus familiars i cuida-
dors, i a la població en general. Con-
templen una sèrie d’activitats com 
tallers, conferències, activitats socials, 
presentacions de llibres, exposicions, 
entre d’altres, que s’han realitzat pe-
riòdicament al llarg de l’any.

Les conferències a les diferents 
seus han estat: Consell genètic: quan 
hem de sospitar una predisposició al 
càncer i què cal fer en aquestes cir-
cumstàncies; El pit de les dones: fun-
cions, fantasies i pors; Les voluntats 
anticipades; Càncer de mama i exerci-
ci físic; Relació entre la salut i l’activitat 
física; Evolució del tractament quirúr-
gic del càncer de mama en aquests 
darrers anys; L’exercici a l’aigua i la 
salut; Hi ha vida sense mort? néixer a 
la vida, néixer a la mort; Les complica-
cions del malalt oncològic.

Els tallers són intervencions no far-
macològiques que ofereixen com-
provats beneficis en la salut emocio-
nal i el benestar dels malalts, familiars 

i/o cuidadors participants, ja que per-
meten prevenir possibles alteracions 
psicològiques així com adquirir co-
neixements bàsics que faciliten la uti-
lització de tècniques i recursos com a 
eines d’expressió, comunicació, auto-
control i relaxació. Tot això represen-
ta una millora en la qualitat de vida 
dels malalts oncològics i dels seus fa-
miliars 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, adreçats a malalts 
de càncer colorectal.
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 i Microgimnàstica, sessions de 
Posar-se el mocador amb estil, i Maqui-
llatge i color.
El Maresme: A Calella, Teràpia de 
Grup, i tallers sobre nutrició.

El Centre de Rehabilitació per a 
Laringectomitzats és un centre 
especialitzat en l’atenció integral 
a les persones afectades de càn-
cer de laringe i a les seves famí-
lies. L’àmbit d’actuació és el Vallès 
Occidental. Està ubicat al carrer 
Salmerón, 100 de Terrassa i comp-
ta 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 super-
visades per una logopeda espe-
cialitzada.

- Sessions individuals de logopè-
dia per a persones afectades de 
laringectomies parcials i altres 
diagnòstics que afecten coll i 
mandíbula.

• Rehabilitació de l’olfacte mitjan-
çant 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 fami-
liars.

• Atenció psicosocial.
• Orientació jurídica-laboral.
• Activitats culturals i socials.
• Coral “Noves Veus” com a com-
plement idoni d’una bona re-
habilitació de la veu, i de valo-
ració personal.

Atenció a grups 
i comunitària

Programes d’atenció a grups i comunitària Centre de  
Rehabilitació per a  
Laringectomitzats - CRL

Associació Catalana d’Ostomitzats – ACO

L’Associació Catalana d’Ostomitzats 
va passar a formar part de la Fun-
dació Oncolliga l’any 2009 a tra-
vés d’un conveni de col·laboració, 
amb l’objectiu de potenciar i faci-
litar l’estabilitat a la xarxa social 
del col·lectiu. 

Durant l’any 2013, diferents pro-
fessionals han realitzats activitats 
i conferències a la seu d’Oncolliga: 
Com parlar de sexe i sexualitat, Tèc-

niques quirúrgiques digestives, Pau-
tes per una dieta saludable, Afrontar 
millor la malaltia i l’ostomia, Consells 
pel bon funcionament de l’ostomia.

En el mes de novembre de 2013 es 
va celebrar al Centre Cultural Sta. Eu-
làlia de l’Hospitalet de Llobregat la 
festa anual de l’Associació, amb l’ob-
jectiu d’afavorir un espai de temps 
distès i festiu per compartir amb els 
socis de l’entitat.
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10 anys 

Treball en xarxa i docència
Per la magnitud de la tasca a realitzar i les necessi-
tats 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’àm-
bit 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.

10 anys donant suport  
a les persones 
Des de l’any 2004 que la Fundació Oncolliga va iniciar 
els serveis als malalts de càncer i a les seves famílies, 
s’han anat incrementat el nombre de persones bene-
ficiaries i els serveis realitzats, com mostren les grà-
fiques que segueixen. Això ha estat possible gràcies 
a la responsabilitat i el compromís social de totes les 
persones implicades a la Fundació.

usuaris d’oncolliga: Persones que han estat ateses 
Per Primera vegada durant cada any.
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Programes  
de voluntariat

Els voluntaris constitueixen un col-
lectiu molt important d’Oncolliga, 
i complementen la tasca dels pro-
fessionals 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 vo-
luntaris que ofereixen el seu temps, 
coneixement i dedicació al servei 
dels altres, alhora que fomenta la so-
lidaritat com a responsabilitat social.

CAPTACIó I SELECCIó  
DE NOuS VOLuNTARIS  
Hi ha un procés establert d’incorpo-
ració 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 15 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 termi-
nals. També hi ha formacions com-
plementàries sobre temes d’interès 
(dol, comunicació,..) i activitats de 
formació continuada per a realitzar 
la tasca de voluntariat. L’any 2013 
s’han realitzat 5 cursos de formació 
i s’ha assistit a dues jornades de vo-
luntariat 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’ob-

jectiu de millorar l’acció del volun-
tariat es programen reunions de se-
guiment, supervisió dels voluntaris, 
i diverses activitats socials per propi-
ciar el sentiment de grup i pertinen-
ça a l’entitat. 

HOSPITALARI
Es porta a terme als hospitals amb 
els quals hi ha un conveni de col·la-
boració, tot acompanyant i donant 
suport a la persona malalta i als seus 
familiars, dins de la disciplina hospi-
talària. 

Barcelonès
• Hospital de d’Esperança. Unitat de 
Cures pal·liatives: 6 voluntaris.

• Hospital de la Vall d’Hebrón. Uni-
tats d’Oncologia i Hematologia: 6 
voluntaris.

Vallès Occidental
• Consorci Sanitari de Terrassa. Unitats 
de cures pal·liatives: 9 voluntaris.

• Hospital Universitari Mútua Terras-
sa: 5 voluntaris.

DOMICILIARI 
El voluntari realitza tasques de su-
port i companyia a la persona malal-
ta i als seus familiars en el domicili, 
així com acompanyament al pacient 
a visites mèdiques. 

Barcelonès
A Barcelona has desenvolupat aques-
ta tasca 23 voluntaris.

Vallès Occidental
A Terrassa 10 persones formen l’e-
quip de voluntaris i a Sabadell han 
estat 5 voluntaris.

TESTIMONIAL
Persones que han superat la malal-
tia ofereixen el seu testimoni, tot 

compartint la seva experiència amb 
els malats de càncer.

Barcelonès
A Barcelona has estat 4 persones 
ostomitzades les que han realitzat 
aquest tipus de voluntariat.

Vallès Occidental
Programa de voluntariat testimo-
nial de dones operades de càncer 
de mama reuneix 8 voluntàries.
Programa de voluntariat testimonial 
de persones laringectomitzades: 10 
voluntaris.

PROFESSIONAL
Col·laboració de persones que apor-
ten la seva experiència professional 
per donar suport a la tasca de la 
Fundació.

Barcelonès
Hi ha 1 voluntari, graduat social.

Vallès Occidental
Col·laboren 13 voluntaris: 1 advocat, 
1 psicòleg i terapeuta de parella, 1 
especialista en dietètica i nutrició, 1 
director de coral (CRL), 1 informàtic, 1 
administratiu, 1 assessora d’imatge, 1 
esteticista oncològica, 1 metge den-
tista, 1 fisioterapeuta, 2 voluntaris de 
manteniment i 1 bibliotecària.

VOLuNTARIAT DE RECuRSOS 
Voluntari que realitza diverses activi-
tats dins l’estructura administrativa, 
de captació de fons. És el grup més 
nombrós de voluntaris, pràcticament 
330 persones han col·laborat en el 
transcurs de l’any en les diferents po-
blacions on hi som presents.     

TOTAL: 430 VOLuNTARIS
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Balanç de situació i 
Compte de resultats 2013
(expressats	en	euros)

Balanç de situació  
abreujat a 31.12.2013

Origen dels ingressos

Compte de resultats  
abreujat a 31.12.2013

Destinació de les despeses

 2013 2012

INGRESSOS	 657.409	 780.311
Donatius	Recurrents	 55.821	 49.280
Col·lectes	i	Actes	públics	 135.327	 138.521
Col·laboradors	 274.842	 365.377
Subvencions	i	Ajuts	públics	 171.427	 195.950
Donatius	Espontanis	 19.992	 31.183
DESPESES			 (693.317)	 (848.901)
Aprovisionaments	 (96.786)	 (99.592)
Despeses	de	personal	 (463.596)	 (574.310)
Altres	despeses	d’explotació	 (120.783)	 (163.386)
Amortització	de	l’immobilitzat	 (12.152)	 (11.613)
	 	
RESULTAT		D’EXPLOTACIÓ	 (35.908)	 (68.590)
RESULTAT	FINANCER	 (13.746)	 (10.630)
RESULTAT	ABANS	D’IMPOSTOS	 (49.654)	 (79.220)
RESULTAT	DE	L’EXERCICI	 (49.654)	 (79.220)

actiu 2013 2012

ACTIU	NO	CORRENT	 	
Immobilitzat	material	 61.533	 72.302
Inversions	financeres	 3.550	 3.550
Altres	actius	 	 17
	 	
ACTIU	CORRENT	 	
Existències	 5.835	 7.293
Administracions	Públiques	 120.318	 102.964
Patrocinadors	i	altres	comptes	a	cobrar	 107.050	 111.261
Efectiu	i	altres	actius	líquits	 14.457	 14.512
	 	 	
TOTAL	 312.743	 311.899

Patrimoni net i Passiu 2013 2012

PATRIMONI	NET	 	
Fons	dotacional	 246.200	 156.200
Fons	dotacionals		
pendents	de	desemborsar	 (39.000)				
Excedent	d’exercicis	anteriors	 (153.414)	 (74.194)
Excedent	de	l’exercici	 (49.654)	 (79.220)				
Subvencions,	donacions		
i	llegats	rebuts	 12.842	 23.026

PASSIU	NO	CORRENT	 47.109		
PASSIU	CORRENT	 248.660											286.087			
TOTAL	 312.743											311.899			

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 ofi-
cines i a www.oncolliga.cat
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Moltes gràcies
A totes les persones que fan possible que la Fundació Oncolliga doni suport a les persones amb càncer i als seus 
familiars, i així contribuir a millorar la seva qualitat de vida:

• A les empreses, entitats i administracions públiques pel seu valuós suport.
• Als col·laboradors que aporten recursos econòmics a la Fundació.
• A les persones que composen les Juntes, per la seva dedicació i entusiasme 
 en la tasca de visualització i captació de fons. 
• Als voluntaris d’Oncolliga, pel temps i capacitats que dediquen.
• Als professionals de la Fundació, per la seva implicació en el projecte.


