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Xalet Negre

Plaça del Coll, 4 -08172 Sant Cugat del Vallès-
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El teu farmacèutic, sempre al teu costat



Oncolliga, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, és una en-

titat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones 

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. 

QUI SOM?
Equip multidisciplinar format per psicooncòlegs, treballadors soci-

als i treballadors familiars, amb el suport de voluntaris, que ofereix 

-de forma gratuïta- una atenció integral al malalt oncològic, la 

seva família i els cuidadors, per donar resposta de manera àgil i 

immediata a les seves necessitats.

Oncolliga compta amb un Comitè Científic, constituït per professi-

onals de reconeguda rellevància científica, amb l’objectiu d’assesso-

rar i recomanar les línies en què es basa la funció social d’Oncolliga.

QUÈ OFERIM?
 » Suport social facilitant informació, orientació i assessorament 

dels recursos propis de l’entitat així com dels recursos externs.

 » Suport psicològic als malalts, familiars i cuidadors.

 » Servei d’Atenció a Domicili per facilitar la permanència a la llar 

familiar, i alleugerir la càrrega del cuidador principal.

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

afectada.

 » Ajudes econòmiques per a despeses puntuals derivades de la 

malaltia.

 » Assessorament dietètic pels malalts que tenen dificultats en 

l’alimentació a causa dels tractaments.

 » Assessorament d’estètica oncològica, i perruques i comple-

ments solidaris.

 » Orientació jurídica-laboral.

PROGRAMES COMUNITARIS
Oncolliga realitza programes de prevenció, educació, sensibilització 

i rehabilitació:

 » Tallers terapèutics adreçats a malalts oncològics i cuidadors.

 » Conferències, promoció d’hàbits saludables i de prevenció.

 » Centre de rehabilitació per a laringectomitzats -CRL-, centre 

especialitzat en l’atenció integral a les persones afectades de càncer 

de laringe i a les seves famílies. 

 » Suport i orientació a persones amb ostomia, realitzats a través 

del conveni amb l’Associació Catalana d’Ostomitzats.

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT
Unim al nostre compromís social la força dels voluntaris.

 » VOLUNTARIAT HOSPITALARI: unitat de quimioteràpia, de cures 

pal·liatives, unitat de planta d’oncologia.

 » VOLUNTARIAT DOMICILIARI: suport i companyia en el domicili del 

malalt, i acompanyament al pacient a visites mèdiques.

 » VOLUNTARIAT TESTIMONIAL: dones operades de càncer de 

mama, persones laringectomitzades o amb una ostomia, ofereixen el 

seu testimoni a persones amb càncer.

 » VOLUNTARIAT PROFESSIONAL: persones que ofereixen part del 

seu temps i la seva experiència professional.

 » VOLUNTARIAT DE RECURSOS: voluntaris que participen en l’or-

ganització d’activitats per obtenir recursos.


