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• Delegació de Salut
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• Servei de Salut Pública
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AJUNTAMENT DE SABADELL
• Alcaldia 
• Regidoria de Salut i Serveis Socials
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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 psicosocial a perso-
nes amb càncer i als seus familiars, al llarg de tot el procés de la malal-
tia, amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. 
També realitza activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació.
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Salutacions
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Com a President del Patronat de la nostra Fundació, 
m’il·lusiona tenir l’oportunitat de dirigir-me als mem-
bres del Patronat, de la Junta Directiva, als Directius, 
Treballadors, Voluntaris, Sponsors, Simpatitzants... en 
definitiva, a totes les persones que mostren la seva sen-
sibilitat en un projecte solidari com el nostre.

En aquesta memòria pretenem, un any més, reflec-
tir amb números la feina que s’ha dut a terme durant 
l’any 2014. Volem ser transparents i molt propers a les 
persones vinculades a Oncolliga, i evidentment, demos-
trar-les el nostre agraïment per ajudar a fer possible el 
nostre designi d’ajut, recolzament i acompanyament als 
malalts i familiars que pateixen l’infortuni.

També, animar-vos a divulgar la tasca de la Fundació 
que com a impulsors d’aquest somni, creiem que és del 
tot necessari en els moments actuals. Son moments de 
“batre a l’era”, de la solidaritat i a tots ens ha d’omplir 
de satisfacció sentir-nos protagonistes!

Us animo, una vegada més, a compartir-ho.

Josep Morell. President del Patronat

L´any passat vàrem celebrar el 10è aniversari d´Oncolli-
ga. Una vida curta però intensa, en la qual hem con-
viscut amb una de las pitjors crisis que es coneixen i de 
la qual la nostre entitat no ha estat aliena. En aques-
tes circumstancies adverses, podríem considerar l´any 
2014, com l´any del canvi.

Un canvi que obliga a fer un agraïment  a totes les per-
sones que l´han fet possible, des dels patrons a les enti-
tats i administracions, passant pel personal i els volun-
taris a les juntes locals que s´han reinventat amb més 
treball, més il·lusió, més constància i més solidaritat, 
per aconseguir molts més recursos.

En l´aspecte propi de la nostre activitat, com no podia 
ser d’altra manera, hem continuat aportant el suport 
psicològic i social a las persones que pateixen càncer i 
als seus familiars. Totes aquestes actuacions de suport 
per millorar la qualitat de vida de las persones van aug-
mentant any darrera any, per això no podem ni volem 
dir que amb l´any del canvi estigui tot fet, només que 
suposa ser mereixedors de la confiança que dipositen 
en nosaltres les persones i entitats.

Joaquim Gil. President de la Junta Directiva

President de la Junta Directiva President del Patronat
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La fundació i  
la seva activitat

• Suport social facilitant informació, orientació i asses-
sorament dels recursos propis de l’entitat així com dels 
recursos externs.

• Suport i recolzament psicològic als malalts, familiars i 
cuidadors.

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

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

• Programa de voluntariat: voluntaris hospitalaris, a do-
micili, testimonials, professionals i de recursos.

• Assessorament dietètic pels malalts que tenen dificul-
tats en l’alimentació com a conseqüència de la malal-
tia i/o dels tractaments.

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

 
Durant l’any 2014 la Fundació Oncolliga ha ofert diver-
sos serveis a 1.822 persones que han estat ateses de 
forma individualitzada, i que han estat beneficiaries de 
9.964 intervencions dels professionals d’Oncolliga.  

Activitat global
Primeres visites (pacients)  ..............................1.044 persones

Primeres visites (familiars) ................................ 251 persones

Pacients atesos també anys anteriors  ............... 456 persones

Familiars atesos també anys anteriors  ................ 71 persones

TOTAL BENEFICIARIS DIRECTES  ................ 1.822 persones 
TOTAL BENEFICIARIS INDIRECTES*  ........... 5.466 persones

*Beneficiaris indirectes: còmput de tres membres per unitat familiar
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Dades relatives als pacients
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Desglossament de l’activitat

DIAGNÒSTIC DELS PACIENTS
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quirir coneixements bàsics que faciliten la utilització de 
tècniques i recursos com a eines d’expressió, comunica-
ció, autocontrol emocional i relaxació. 

• Centre de rehabilitació de la veu per persones laringec-
tomitzades.

• Conferències, exposicions i promoció d’hàbits salu-
dables i de prevenció, d’acord amb les normatives 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 Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat 
i Maresme.

MARESME

VALLÈS OCCIDENTAL

BARCELONÈS

Maresme

Valles occidental

Barcelonès
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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 do-
micili i amb el préstec de material clínic per millorar el con-
fort 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)  .............................................  363 persones

SAD (Total serveis)  ........................................  4.418 visites

BENEFICIARIS DEL SAD

SERVEIS DEL SAD

Psicooncologia
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 malaltia i millorar la 
qualitat de vida en tot el procés mòrbid. També s’ofereix su-
port 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 Llo-

Beneficiaris primeres visites psicooncologia ........... 539 persones

Beneficiaris visites seguiment  psicooncologia ....... 170 persones

TOTAL BENEFICIARIS PSICOONCOLOGIA ..............709 persones

Psicooncologia (Primeres visites seu) ..................... 435 visites

Psicooncologia (Atenció domicili) ........................   104 visites

TOTAL PRIMERES VISITES ..................................539 visites

Psicooncologia (Visites seguiment) ..................... 1.906 visites

Psicooncologia (Visites seguiment domicili) ........... 223 visites

TOTAL VISITES SEGUIMENT ............................2.129 visites 

TOTAL VISITES PSICOONCOLOGIA..................2.668 visites

bregat, 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 i que no poden desplaçar-se a l’entitat. 
El treball interdisciplinari amb els equips PADES de referència 
permet oferir una atenció integral al pacient oncològic i a la 
seva família, millorant la seva qualitat de vida.
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Suport Dietètic
El Servei d’assessorament dietètic ofereix suport individua-
litzat a càrrec d’un professional en dietètica. 

DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS
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ECONÒMIQUES

Teràpia de parella
El Servei te com a finalitat ajudar a resoldre els diferents ti-
pus de problemes de relació que afecten a les parelles du-
rant i desprès de la malaltia oncològica.

Teràpia de parella (Primeres visites)  ......................    11 visites

Teràpia de parella (Visites seguiment)  ...................    63 visites

TOTAL VISITES SUPORT DIETÈTIC  .......................  74 visites

Suport telefònic 
El Servei de suport telefònic aporta una funció de contenció, 
d’orientació, d’informació i de coordinació amb altres pro-
fessionals per tal d’oferir el millor servei en funció de les ne-
cessitats dels malalts i familiars.

TOTAL TRUCADES  .................................................. 17.900

Orientació i Gestions 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.

Suport dietètic (Primeres visites) ..............................156 visites

Suport dietètic (Visites seguiment) .............................12 visites

TOTAL VISITES SUPORT DIETÈTIC .........................168 visites 0 40 60 8020 100 140120 160 180

SEGUIMENTPRIMERES VISITES

VALLÈS 
OCCIDENTAL

BARCELONÈS

Treball Social 
El Servei de Treball Social ofereix una atenció individualitza-
da al pacient i/o familiar amb l’objectiu d’orientar, d’asses-
sorar i de gestionar recursos propis de l’entitat i externs, re-
lacionats amb qüestions sociofamiliars sorgides a partir del 

Beneficiaris primeres visites Treball Social ..............890 persones

Beneficiaris visites seguiment Treball Social ...........384 persones

TOTAL BENEFICIARIS TREBALL SOCIAL...........1.274 persones

Treball Social (Primeres visites)..............................890 visites

Treball Social (Visites seguiment) .......................1.021 visites

TOTAL VISITES TREBALL SOCIAL .....................1.911 visites

diagnòstic de càncer. Es tracta d’oferir un suport durant el 
procés de la malaltia i en coordinació amb altres professio-
nals per una millor atenció integral en funció de les neces-
sitats dels malalts i familiars.
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Orientació jurídica-laboral (Primeres visites)  ...............59 visites

Orientació jurídica-laboral (Visites seguiment)  ..............6 visites

TOTAL VISITES ORIENTACIÓ JURÍDICA-LABORAL  ......65 visites 
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Oncolliga realitza programes de 
prevenció, educació, sensibilització 
i rehabilitació, adreçats a persones 
afectades per la malaltia, els seus 
familiars i cuidadors, i a la població 
en general. Contemplen una sèrie 
d’activitats com tallers, conferèn-
cies, activitats socials, presentaci-
ons de llibres, exposicions, entre 
d’altres, que s’han realitzat periòdi-
cament al llarg de l’any.
 
Les conferències a les diferents 
seus han estat: El càncer és heredi-
tari. Consell genètic; Prevenció del 
càncer cutani;  Les voluntats antici-
pades, Acupuntura i aromateràpia. 
En què poden ajudar al càncer?; L’ali-
mentació saludable, una aliada en 
la prevenció del càncer; Homeopa-
tia i càncer; Què és i com es tracta 
el càncer d’ovari?; Com ens pot aju-
dar l’alimentació en un procés onco-
lògic; Preguntes que vol fer sobre el 
càncer de mama; Acupuntura aplica-
da als problemes d’avui.

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 conei-
xements bàsics que faciliten la utilit-
zació 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 del Mar 
de Barcelona.
Vallès Occidental: Programa Temps 
per cuidar-te, que compren els tallers 
de Pautes d’autocuidar-se, Gestió 
de l’estrès per sofrologia, Tai Txi–Txi 
Kung, Teixeix-te el teu gorro, Micro-
gimnàstica, La dansa com a eina per 
l’equilibri emocional, sessions de Po-
sar-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 Laringec-
tomitzats és un centre especialitzat en 
l’atenció integral a les persones afecta-
des de càncer de laringe i a les seves fa-
mílies. L’àmbit d’actuació és el Vallès Oc-
cidental. Està ubicat al carrer Salmerón, 
100 de Terrassa i compta amb el suport 
de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa.

SERVEIS QUE OFEREIX
• Rehabilitació de la veu

- Classes diàries de 4 nivells, a càrrec de 
persones laringectomitzades que vo-
luntàriament ensenyen a les persones 
que han estat intervingudes recent-
ment, dirigides i supervisades per una 
logopeda especialitzada.

- Sessions individuals de logopèdia per 
a persones afectades de laringecto-
mies parcials i altres diagnòstics que 
afecten coll i mandíbula.

• Rehabilitació de l’olfacte mitjançant tèc-
niques específiques amb la col·labora-
ció de professionals especialitzats.

• Visites de voluntaris testimonials als 
hospitals, per donar suport a la persona 
acabada d’operar.

• Conferències informatives pels afec-
tats i familiars.

• Grups d’ajuda mútua als familiars.
• Taller de manualitats pels familiars.
• Atenció psicosocial.
• Orientació jurídica-laboral.
• Activitats culturals i socials.
• Coral “Noves Veus” com a comple-
ment idoni d’una bona rehabilitació de 
la veu, i de valoració 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 Funda-
ció Oncolliga l’any 2009 a través d’un 
conveni de col·laboració, amb l’objec-
tiu de potenciar i facilitar l’estabilitat a 
la xarxa social del col·lectiu. 
Durant l’any 2014, diferents pro-
fessionals han realitzats activitats i 
conferències a la seu d’Oncolliga: 
Afrontar millor la malaltia i l’osto-
mia, Tenir cura de la pell, Dieta espe-

cífica per a persones amb ostomia.
A l’octubre, en motiu del  Dia Mundi-
al de l’Ostomia es va celebrar una jor-
nada sobre “Com viure amb una os-
tomia”, al Saló d’actes de L’Hospital 
de Bellvitge, i al novembre va tenir lloc 
l’Assemblea i Festa Anual d’ACO on 
va es va constituir una nova Junta Di-
rectiva amb el desig de continuar i po-
tenciar els serveis que l’associació ofe-
reix a les persones amb ostomia.
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Programes  
de voluntariat

El voluntariat és l’expressió de la cul-
tura de la gratuïtat i la forma de par-
ticipació social. Els voluntaris consti-
tueixen un col·lectiu molt important 
d’Oncolliga, i complementen la tas-
ca dels professionals per tal de poder 
oferir una atenció global i de màxima 
qualitat al malalt oncològic i a les se-
ves famílies. 
Oncolliga promou la tasca dels volun-
taris que ofereixen el seu temps, co-
neixement i dedicació al servei dels al-
tres, alhora que fomenta la solidaritat 
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 interessa-
des 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 dispo-
nibilitat. Al llarg de l’any s’han incor-
porat 36 voluntaris nous als progra-
mes d’Oncolliga. 

FORMACIÓ INICIAL 
I COMPLEMENTÀRIA
Els voluntaris reben una formació bà-
sica en voluntariat i específica en on-
cologia i malalts crònics i terminals. 
També hi ha formacions complemen-
tàries sobre temes d’interès (dol, co-
municació,..) i activitats de formació 
continuada per a realitzar la tasca de 
voluntariat. L’any 2014 s’han realitzat 
6 cursos de formació i s’ha assistit a 
dues jornades de voluntariat organit-
zades per la FECEC i la FCVS.

INCORPORACIÓ I SEGUIMENT DELS 
VOLUNTARIS ALS PROGRAMES
Els voluntaris s’assignen a diferents 
programes tenint en compte les pre-

ferències personals, les aptituds, i la 
disponibilitat horària. Amb l’objec-
tiu de millorar l’acció del voluntari-
at es programen reunions de segui-
ment, 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·labora-
ció, tot acompanyant i donant suport 
a la persona malalta i als seus fami-
liars. L’any 2014 han rebut el servei 
dels voluntaris 2.755 persones.

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: 12 voluntaris.

• Hospital Universitari Mútua 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 pacient a visites 
mèdiques. Durant l’any 2014 els vo-
luntaris domiciliaris han acompanyat 
187 persones. 

Barcelonès
A Barcelona has desenvolupat aques-
ta tasca 15 voluntaris.

Vallès Occidental
32 persones formen l’equip de vo-
luntaris.

TESTIMONIAL
Persones que han superat la malaltia 
ofereixen el seu testimoni, tot com-
partint la seva experiència amb els 
malats de càncer.
Barcelonès
A Barcelona han estat 5 persones 
ostomitzades les que han realitzat 
aquest tipus de voluntariat.

Vallès Occidental
Programa de voluntariat testimonial 
de dones operades de càncer de ma-
ma reuneix 11 voluntàries, que oferei-
xen el seu testimoni a l’Hospital Uni-
versitari Mútua Terrassa, al Consorci 
Sanitari de Terrassa i a l’Hospital Ge-
neral de Catalunya.

Programa de voluntariat testimonial 
de persones laringectomitzades. 10 
voluntaris ofereixen el seu testimoni a 
la Corporació Sanitaria Parc Taulí de 
Sabadell i a l’Hospital Universitari Mú-
tua Terrassa.

PROFESSIONAL
Col·laboració de persones que apor-
ten la seva experiència professional 
per donar suport a la tasca de la Fun-
dació. Durant l’any han col·laborat 19 
persones.

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 
350 persones han col·laborat en el 
transcurs de l’any en les diferents po-
blacions on hi som presents.

TOTAL: 470 
VOLUNTARIS
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Per la magnitud de la tasca a realitzar i les necessitats a co-
brir, és imprescindible la col·laboració amb els estaments 
públics i privats. Per aquest motiu formem part de dife-
rents xarxes de treball en l’àmbit de la salut i de serveis so-
cials de les diferents Administracions, així com de la Fede-
ració 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 en-
titats de formació per a estudiants i realitzant cursos de 
formació continuada per a professionals sanitaris.

El càncer continua sent un problema de primera magnitud 
sanitària per la seva incidència, així com per l’impacte fí-
sic, psicològic i social que comporta per les persones que el 
pateixen i les seves famílies. Degut a l’envelliment progres-
siu de la població en els països desenvolupats la incidència 
de càncer no es redueix, de forma que una de cada quatre 
persones patiran la malaltia al llarg de la seva vida. Gràcies 
als innegables avenços en el diagnòstic precoç i en els trac-
taments del càncer l’índex de curació ha millorat significa-
tivament en el darrers anys. Actualment mes del 50% dels 
malalts diagnosticats de càncer sobreviuen mes de 5 anys 
després del diagnòstic. Malgrat això, el càncer continua 
sent a Catalunya la primera causa de mort en els homes, i 
la segona en dones després de les malalties cardiovasculars.

El càncer provoca una seriós impacte en les persones que 
ho pateixen. L’experiència vital de patir un càncer és sin-
gular e irrepetible per cada malalt, i pot estar marcada per 
un intens patiment en totes les dimensions humanes (físi-
ca, psicològica i social).  El procés d’afrontament de la ma-
laltia pot estar tan ple d’amenaces i incerteses com de sig-
nificats, valors i  actituds de construcció personal. 

Oncolliga té com principal objectiu oferir suport emocional 
i psicològic als malats de càncer i les seves famílies en qual-
sevol moment evolutiu de la malaltia. En definitiva, intenta 
ajudar en les estratègies d’afrontament, recolzant els propis 
recursos del malalt i la seva família, així com aportant el mà-
xim suport psicològic i social possible. Aquest objectiu d’On-

colliga es sustenta en diferents línees de intervenció especí-
fiques: avaluació i suport social (gestió de recursos socials); 
avaluació i suport psicològic;  assessorament dietètic; volun-
tariat; atenció domiciliària (treball familiar); orientació jurídi-
ca i laboral; teràpia de parella; el préstec de material sanita-
ri; rehabilitació de laringectomitzats. 

La solidaritat és un del valors essencials d’Oncolliga. Ser 
solidari en la malaltia es basa en primer lloc en la identifi-
cació i el reconeixement del patiment integral de la perso-
na en totes les seves dimensions humanes. En segon lloc 
es basa en la convicció de que els malalts tenen el dret a 
ser cuidats i a viure el seu procés de malaltia amb dignitat. 
Finalment, i en tercer lloc, es basa en el pensament que 
ajudar a la persona malalta és un deure i una responsabili-
tat social que hauria de ser compartida per tots. 

La Fundació Oncolliga intenta millorar la qualitat de vi-
da dels malalts, especialment aquells més vulnerables si-
gui per la seva condició física, psicològica o social. Agreixo 
en nom del Comitè Científic d’Oncolliga a tot els profes-
sionals i al voluntariat d’Oncolliga, sense el seu constant 
esforç, dedicació, rigor i il·lusió aquest objectiu no seria 
possible. També el meu agraïment a totes les persones i 
institucions, públiques i privades, que comparteixen els va-
lors de solidaritat i que col·laboren de forma desinteressa-
da amb la nostra fundació.

Dr. Albert Tuca. President del Comitè Científic
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Treball en xarxa  
i docència

President del Comitè Científic
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Balanç de situació i 
Compte de resultats 2014
(expressats en euros)

Balanç de situació  
abreujat a 31.12.2014

Origen dels ingressos

Compte de resultats  
abreujat a 31.12.2014

Destinació de les despeses

 2014 2013

INGRESSOS 664.490 657.409
Donatius Recurrents 62.045 55.821
Donatius Espontanis 24.552 19.992
Col·lecta i Actes publics 138.520 135.327
Col·laboradors 230.927 274.842
Subvencions i Ajuts publics 207.648 171.427
Altres ingressos 798 

DESPESES   (624.268) (693.317)
Aprovisionaments (86.718) (96.786)
Despeses de personal (407.775) (463.596)
Altres despeses d’explotació (118.331) (120.783)
Amortització de l’immobilitzat (11.444) (12.152)

RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ 40.222 (35.908)
RESULTAT FINANCER (15.181) (13.746)
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 25.041 (49.654)
RESULTAT DE L’EXERCICI 25.041 (49.654)

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

ACTIU 2014 2013

ACTIU NO CORRENT  
Inmobilitzat intangible 2.890
Immobilitzat material 51.212 61.533
Inversions financeres 3.150 3.550

ACTIU CORRENT
Existències 5.010 5.835
Administracions Públiques 115.009 120.318
Patrocinadors i altres comptes a cobrar 98.332 107.050
Efectiu i altres actius líquits 7.600 14.457

TOTAL 283.203 312.743

PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

PATRIMONI NET  
Fons fundacional 162.200 162.200
Excedent d’exercicis anteriors (143.068) (108.414)
Excedent de l’exercici 25.041 (49.654)
Subvencions, donacions i llegats rebuts 16.700 12.842

PASSIU NO CORRENT 41.151 47.109  
PASSIU CORRENT 181.179 248.660 
TOTAL 283.203 312.743
   

(Reexpressat)
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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 suport econòmic.
• 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.

Moltes gràcies

Administracions públiques

Entitats patrocinadores

Entitats col·laboradores

Ajuntament de
Castellar del Vallès


