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És un orgull per a mi presentar-vos, un any més, la Memòria Social de la nos-
tra entitat. Resumir la feina de tot un any en poc més de 40 pàgines no és una 
tasca fàcil. Però un cop més, hem fet un esforç per reflectir en xifres i estadís-
tiques, de manera clara i entenedora, la feina duta a terme per la vintena de 
professionals que treballen a l’Oncolliga en els diferents àmbits –assistencial, 
prevenció, administració, difusió-. Hi trobareu reflectida, també, la important 
tasca que duen a terme els voluntaris, a través de les delegacions, per donar 
a conèixer els nostres serveis als seus veïns i coneguts, acompanyar-los en el 
procés de la malaltia i recaptar els fons que fan possible mantenir tota l’es-
tructura. No ens cansarem mai de repetir que ells són l’autèntica ànima de 
l’Oncolliga, el cor que fa bategar la nostra entitat.

A tots, professionals i voluntaris, ens empeny l’afany d’ajudar, d’estar al costat 
de qui ho necessita, fer veure a la persona malalta que no està sola, que hi 
som. Un afany que es tradueix en la posada en marxa de nous serveis  o en 
l’externalització dels que ja tenim per apropar-los el màxim possible al malalt. 
L’Oncolliga continua creixent. Cada dia oferim més serveis assistencials i ate-
nem més usuaris. Creixem intentant respondre a les necessitats que detec-
tem, treballant des de la responsabilitat, l’honestedat i la voluntat de servei. 

L’atenció psicològica, el servei de fisioteràpia a domicili i el préstec de mate-
rial específic continuen essent els serveis més sol·licitats. En total, els nostres 
psicooncòlegs han atès 563 usuaris –entre malalts de càncer i familiars- i han 
fet prop de 3.660 visites (600 més que l’exercici anterior). L’equip de fisiotera-
peutes, per la seva banda, ha atès un centenar de casos més que l’any anterior 
(212 casos al 2017; 333 al 2018) i ha ofert un total de 2.367 serveis (l’any 2017 
van ser 1.975).  Creix també el nombre d’usuaris del servei de préstec de ma-
terial (287 al 2017; 471 al 2018). En total s’han deixat en préstec 912 unitats de 
material (el 2017 van ser 815 unitats).  

Nous serveis, com el d’Estètica Oncològica o el de Marxa Nòrdica, també han 
tingut una bona acollida. El primer, que es va posar en marxa al mes de maig, 
ha atès 54 usuàries a Girona i Olot, amb un total de 111 serveis. Una quarantena 
de persones han participat també en els grups de marxa nòrdica terapèutica. 

Seguirem buscant noves maneres d’ajudar i també noves fórmules per aconse-
guir els recursos necessaris per poder continuar donant resposta a la creixent 
demanda de serveis. Estic convençuda que amb l’ajuda de tots ho aconsegui-
rem, perquè no estem sols. Sou molts els que ens acompanyeu en el camí fent 
petits grans gestos solidaris que sumen. Moltes gràcies. 

Lluïsa Ferrer, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona 
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ASSISTENCIAL

563
USUARIS

3660 
VISITES

Atenció psicològica Voluntariat 
testimonial

30 
USUARIS

2 
VOLUNTARIS

Assessorament 
legal

18 USUARIS

Llar residència

55
 FAMÍLIES

1284 DIES 
D’OCUPACIÓ 

7.520
 VISITES

Voluntariat 
hospitalari

10 
VOLUNTARIS

Voluntariat domiciliari

8 
VOLUNTARI

260 
VISITES

333
USUARIS

2367 
SERVEIS

Servei de fisioteràpia 
a domicili

471 
USUARIS

912 UNITATS
EN PRÉSTEC

Préstec de material 
específic

389 
SERVEIS

Servei de neteja a la
llar

22 
USUARIS

1569
SERVEIS

Servei de drenatge 
limfàtic

376 
USUARIS

170 
SERVEIS

Seguiments de 
limfedema

79
USUARIS

Gimnàs

50 
USUARIS

360
HORES

Aquagym

7 
USUARIS

Escola per a 
laringectomitzats

4 
USUARIS

45 PERRUQUES
45 GORROS

10 TURBANTS 

Banc de perruques

61 
USUARIS

1 VOLUNTARI
DOCENT

PREVENCIÓ A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

54 
INSTITUTS

No et fumis la Salut Tu pots Quim! Festival de la fruita i 
el Festival d’en Drundu

L’hort d’en Marçal Cuinamanides.nyam

Conferències

28 
CONFERÈNCIES 

3.994
ALUMNES

1 
CENTRE

39
ALUMNES

1 
CENTRE

50 
ALUMNES

5 
CENTRES

474
ALUMNES

 3 
CENTRES

139
ALUMNES

INVESTIGACIÓ I MILLORA DELS CENTRES HOSPITALARIS

157.696,27€
INVERTITS 

ALS 
HOSPITALS

Mimosa

28.000€
ESTUDI 

ALIMENTACIÓ 
I CÀNCER

18.839€
ESTUDI 
TRIPLE 

NEGATIU

REINSERCIÓ LABORAL

8
USUÀRIES

Imputació dels donatius

1 
CENTRE

Expliquem el càncer Xerrada 
"Deixar de fumar"

39
ALUMNES

1 
CENTRE

55
ALUMNES

111
SERVEIS

Estètica Oncològica

54
USUARIES

Marxa Nòrdica

41 
USUARIS

162,50
HORES

Acolliment 
Guapes i Valentes

75
USUARIS

Valoració
Drenatge limfàtic

7 
USUARIS

Valoració
Estètica Oncològica

16
USUARIS

81
VISITES

10
VISITES

16
VISITES
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LA NOSTRA 
ENTITAT La Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer és una associació sense ànim de 

lucre creada l’any 1996 amb la voluntat d’ajudar els malalts de càncer. Després 
de vuit anys d’intensa feina, l’any 2004 va ser la pròpia associació la que va 
impulsar la creació de la Fundació per tal de treure el màxim rendiment econò-
mic a l’esforç humà dels voluntaris i a la generositat dels socis i els donants. 
L’Oncolliga va prendre doncs el relleu de l’associació en la gestió dels progra-
mes i els serveis, alguns d’heretats i d’altres de nova creació, convertint-se en 
una peça clau per ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer a 
les comarques gironines. 

La Lliga, per la seva banda, ha continuat treballant per fer visible l’entitat a tot 
el territori i en la captació de recursos econòmics per fer viables tots aquests 
programes i serveis.  Actualment compta amb prop de 2.100 socis i 90 dele-
gacions locals que organitzen actes benèfics amb el suport de prop de 1.500 
voluntaris.

La Fundació Oncolliga Girona és una entitat sense ànim de lucre que va néixer 
l’any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Ca-
talana d’Ajuda al Malalt de Càncer venia fent des del 1996 a tota la província.

Amb el pas del temps, l’entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la 
promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva 
finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públi-
ques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a 
fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.

La lliga

La fundació
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Serveis d'orientació psicològica
i assessorament
Escola per a persones
laringectomitzades
Primer curs de voluntariat
Programa de suport a dones
operades de càncer de mama
Servei de préstec de material
ortopèdic
Servei de Llar Residència "La
Lliga"

Primera edició del programa de
prevenció del consum de tabac
entre els joves de 1er d'ESO
Primera edició del Festival de la
Fruita
Primera edició del programa
educatiu "Tu pots, Quim" per a
nens de sisè de primària
Servei de neteja de la llar

Inici servei de gimnàs
terapèutic
Primera edició de Girona
novaCultura de Salut
Primera edició de
Cuinaamanides.nyam
Primera edició d'Oncotrail

Subvenció de perruques
Primera edició de la revista
"A prop"
Creació dels grups de suport
per a dones
Programa de deshabituació
del tabaquisme: "Aprofita i
digues prou al tabac"

1996. Constitució de la LLiga
Catalana Ajuda al Malalt de
Càncer

2000. Inici programes de
prevenció

2004. Constitució
de la Fundació
Oncolliga Girona

2013. Programa de
reinserció laboral Mimosa

2016. Celebració del 20è
aniversari

Inici del programa Guapes i
Valentes  - Banc de
Perruques
Primera edició d'Oncobike
Primera edició Oncoswim
Primera jornada sobre
càncer i reinserció laboral
Elaboració mapa de recursos
Posada en marxa del servei
d'Estètica Oncològica
Integral
Creació d'un grup de suport
a Olot
Posada en marxa del servei
de Marxa Nòrdica
Terapèutica

CRONOLOGIA

2004 - 2010

2000 - 2003 

2011 - 2014

2015-2018

1996 - 1999 
 

CRONOLOGIA

Qui som 
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MISSIÓ, VISIÓ, 
VALORS

Missió. Prestar assitència i ajut 
personal i col·lectiu als malalts de 
càncer i les seves famílies i sensibi-
litzar la societat sobre les necessitats 
d’adoptar actituds de prevenció i sobre 
la problemàtica del col·lectiu afectat.

Visió. Aconseguir millorar la 
qualitat de vida dels malalts de càn-
cer de la província de Girona i apostar 
per la promoció de la salut i la sensi-
bilització de la societat.

Futur. L’Oncolliga no és una enti-
tat lligada al passat, resol els proble-
mes del present i es manté expectant 
amb els reptes del futur per adap-
tar-se als avenços i les situacions no-
ves que tenen lloc a la societat.

Flexibilitat. La flexibilitat de 
l’Oncolliga ha contribuït a l’evolució 
dels programes que cobreixen les ne-
cessitats del moment, per això alguns  
s’han reciclat, sense desaparèixer del 
tot, i n’han sorgit de nous. 

Àgil. Afronta el dia amb trans-
parència, rapidesa, sense burocràcies 
i amb l’acostament a les persones 
d’una forma àgil.

Autònoma. L’Oncolliga es 
defineix per ésser una entitat autòno-
ma en les seves decisions, ofereix un 
suport directe (sense els entrebancs 
de la dependència a centralismes i 
protocols de cap mena). 

Democràtica. El tarannà 
participatiu i plural de les persones 
que formen l’Oncolliga és possible 
gràcies a una estructura democràtica, 
on les decisions es consensuen pen-
sant en els malalts.

Humana. L’entitat està forma-
da per persones i està al servei de les 
persones, per aquest motiu treballa 
amb humanitat, des de la humilitat i 
el caliu de la gent del poble.

Plural. La Fundació es posicio-
na al servei de les persones, prescin-
deix o es manté al marge de les ideo-
logies, de les diferències culturals, de 
les idees polítiques; accepta, respecta 
i escolta totes les opinions, i acull a 
tothom.

Participativa i solidària. 
La solidaritat és bidireccional, l’entitat 
té sentit sempre i quan dóna suport, 
però també el rep, per fer una devolu-
ció a la mateixa societat que l’alimen-
ta. És un punt on conflueixen forces de 
col·laboració altruista per conduir-les 
cap als malalts de càncer. Això es fa 
realitat perquè és una entitat oberta 
a la participació dels voluntaris, a les 
seves propostes, al seu treball, i a les 
iniciatives vingudes de la societat civil.

Qui som 
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Presidenta
Lluïsa Ferrer i Ramió

ALBONS
Mª Lluïsa Montroig Amer
AMER
Mª Dolors Molas Fàbregas
ANGLES
Maria Melian Feixas
ARBÚCIES
Nati Pagespetit Rabionet
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Álvaro Alias 
BANYOLES
Rosa Mª Amorós Munells
BÀSCARA
Àngels Teixidor Camps
BEGUR
Rosa Dalmau
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Mª Lluïsa Montroig Amer
BESCANO
Mª Àngels Aymerich Martí
BLANES
Imma Bellatriu Garcia
BREDA
Carme Moré Busquets
CABANES
Núria Tubau Lacosta
CALDES DE MALAVELLA
Almudena Sánchez
CALONGE-SANT ANTONI
Elisenda Pèrez Esteve
CAMALLERA
Maria Isabel Ábalos García
CAMÓS
Núria Duran Estarriola
CAMPDEVANOL
Anna Mª Espelt
CAMPRODON
Ramona Juncà Descamps
CASSÀ DE LA SELVA
Alfons Martín Font
CASTELLO D'EMPURIES
Margarita Gelabert Pujol
CELRÀ
Mercè Carrasco Moreno
CERVIÀ DE TER 
Glòria Barrera Martí
CORNELLA DE TERRI 
Júlia Vila Bosch
FIGUERES 
Mercè Clotas Roura
FLAÇÀ 
Pilar Viader Ricart
FONTCOBERTA
Anna Maria Flaquer Vilardebò
FORNELLS DE LA SELVA
Marta Rodríguez 
GIRONA
Lluís Comet Serra
GOMBREN
Adriana Termens Llarguès
HOSTALRIC 
Rosa Artigas Viarnés
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Núria Clavaguera Puigmiquel

LA JONQUERA
Josep Lluís Corpas Gárcia
LA TALLADA D'EMPORDÀ
Cati Moreno Pujadas
LES LLOSSES
Josep Sala Subirana
L'ESTARTIT
Mª Lluïsa Montroig Amer
LLAGOSTERA
Maria Teresa Grau Duran 
Núria Llorens Comerma
Paquita Nicolau Oliveras
Remei Dausa Massa
LLANARS
Catalina Cañellas Oliver
LLERS
Teresita Fortiana Planas
MASSANES
Pilar Boix Gironés
MEDINYÀ
Antoni Nuñez Cabré
MOLLÓ
Cristina Mir Busquet
MONT-RAS
Victòria Mediñà Puig
Irene Genís Oliveras
NAVATA
Pere Triola Torres
OLOT
Roser Grabulosa Pujular
PALAFRUGELL
Josep Bofill Blanc
PALAMÓS
Hortènsia Doporto Salmerón
PALAU SAVERDERA
Isabel Maria Cortada Soler
PALS 
M. Rosa Solés Noguero
PARDINES 
Núria Morera i Tarruella
PARLAVÀ
Josep Ribas Bonet
PEDRET I MARZÀ
Carme Llaona Gibert
PERALADA
Mònica Lladó Descamps
PLANOLES
Alba Fornas Madrid
PLATJA D'ARO
Natàlia Regualta Cruz
PONT DE MOLINS
Maria Fita
PORQUERES
Flora Feixas Pararols
PORTBOU
Elisabet Cortada Bayés 
Maite Comas Moreno
QUART
Carme Arnau
RABÓS
Lourdes Chamizo Ayats
Marta Corcoll
RIBES DE FRESER
Rosa Graugés Rovira

Tresorera
Marta Vila Rigau

Junta de la Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer

Vice-presidenta
Maria Gràcia Sabater

Secretària
Rosa Casadevall Renart

RIELLS I VIABREA
Rosa Marquès Llopart
RIPOLL
Genoveva Fraile de la Arada
RIUDAURA
Eulàlia Masana Serra
RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Joaquim Roqueta Masferrer
SALT
Xavier Solà Rigau
SANT ANDREU SALO
Mª Rosa Artau Roca
SANT ESTEVE DE BAS
Josep Sucarrat Gonzalez
SANT FELIU DE GUIXOLS
Esther Darder Bernabeu 
Cristina Pardo Renyé
SANT GREGORI
Conxa Torrado
SANT HILARI SACALM
Fina Serrat Güell
SANT JOAN  ABADESSES
Anna Ruano Romero
SANT JÚLIA DE RAMIS
Imma Lòpez Sadornil
SANT PAU DE SEGÚRIES 
Gemma Galian Espín
SANTA COLOMA DE 
FARNERS 
Núria Serra Fontanella
SANTA CRISTINA D'ARO 
Imma Casassas Caldas
SAUS 
Jordi Costa Surribas
SETCASES
Anna Garrigoles Perpiñà
TORDERA
Rosa Mª Ruscalleda
TORROELLA DE MONTGRI 
Mª Lluïsa Montroig Amer
TOSSA DE MAR
Marta Carreras Gelabert
ULLÀ
Mª Lluïsa Montroig Amer
VERGES
Josep Vilanova Mitjanas
VILABLAREIX
Dolors Ferré Ismael
VILADEMULS
Sònia Pujol Nadal
VILAJUÏGA
Rosa Mª Sala Casadevall
VILALLONGA
Paquita Pastoret Busquets
VILAMALLA
Roser Prat Congost
VILAMENISCLE
Mª Dolors Vila Casellas
VILAVENUT
Maria Grau

Vocals

Qui som 
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Patronat de la Fundació Oncolliga Girona

Rosa Casadevall
Secretària

Marta Vila
Tresorer 

Albert Manuel-Rimbau Sílvia Llach Benvi Colls Teresa Ruhí 

Joan Lleal Joan Morera Gabriel Casas Joan Brunet Mª Mercè Roca 

Quim Lladó Hortènsia Doporto Mª Lluïsa Montroig Xavier Solà 

Júlia Vila Pilar Viader Carme Boix 

Lluïsa Ferrer
Presidenta

Vocals

Inés Prat

Maria Gràcia
Vicepresidenta

Toni Pons

Qui som 
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Comitè tècnic 

Dr. Joan Brunet
Cap del Servei 
d’Oncologia mèdica. 
ICO Girona

Dr. Jordi Rubió 
Responsable àrea 
de Tumors de 
Cap i Coll, 
Tumors de Pell 
i Sarcomes
ICO Girona

Isabel Mestres
Treballadora social. 
Hospital Universitari 
Dr. Josep Trueta

Teresa Aliu
Cap d’Infermeria. 
Hospital de Dia 
de Palamós

Lluïsa Ferrer
Gerent

Carme Ventura
Psicooncòloga

Carme Joly
Neurocirurgiana.
Hospital Trueta de
Girona

Assemblea General

ORGANIGRAMA
Lliga catalana d’ajuda 

al malalt de càncer

Junta Directiva

Presidenta Vice
Presidenta

Secretària Tresorer Vocals

Patronat

Direcció 

Administració Màrqueting i 
Comunicació

Prevenció Serveis 
assistencials

· Adminstració
· Comptabilitat
· Recepció

· Promoció 
· Mecenatge
· Premsa
· Xarxes 
  socials
· Web

· Hàbits 
  saludables
· Educació 
· NovaCultura

· Psicooncologia
· Fisioteràpia
· Llar
· PAD

Comitè tècnic

Voluntariat

· Hospitalari
· Domiciliari
· Assessorament
  legal
· Administratiu
· Fires i actes

ORGANIGRAMA
Fundació Oncolliga Girona

Organigrama de la Lliga d’ajuda als malalts de càncer i la Fundació Oncolliga Girona

Qui som 



Fundació Oncolliga Girona · memòria 2018

13

Equip de treball

Lluïsa Ferrer
Gerent

Mia Fors
Administració

Toni Fernánez
Recepció 

Gerència Administració

Teresa Canalias
Comptabilitat

Màrqueting i Comunicació

Carla Garrido
Promoció i 
Mecenatge

Mª Àngels Martínez
Premsa i 
Xarxes Socials

Prevenció

Eulàlia Romera
Prevenció, PAD 
i Llar

Serveis assistencials

Carme Ventura
Psicooncòloga

Núria Agudo
Psicooncòloga

Sylvia Miàs
Psicooncòloga

Fani Jiménez
Psicooncòloga

Teresa Feliu
Psicooncòloga

Arantxa Aguirre 
Psicooncòloga

David Pertegaz
Fisoterapeuta

Damià Carreras
Fisoterapeuta

Carles Barnés
Fisoterapeuta

Mònica Vilà
Fisoterapeuta

Ramon Font
Fisoterapeuta

Adela Sampere
Fisoterapeuta

Gustavo Héguy
Fisoterapeuta

Maria Domènech
Fisoterapeuta

Logística

Miquel Badosa
Magatzem 

Núria Izquierdo
Estètica Oncològica

Qui som 
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ORIGEN DELS 
RECURSOS

588.520,19€
Ingressos dels actes benèfics  organitzats per les delegacions de la Lliga Cata-
lana del malalt de càncer i per la pròpia Fundació Oncolliga Girona

70.925,15€
Subvencions

111.751€
Socis de la Lliga

152.169,08€
Donacions i altres ingressos (1x1x1, empreses col·laboradores...)

36.358,63€
Aportacions per la prestació de serveis i programes assistencials (drenatge, 
neteja)

350.443,43€
Ingressos donacions reptes solidaris (Oncobike, Oncotrail, Oncoswim)

Qui som 

Total 1.310.167,48€
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DESTÍ DELS 
RECURSOS

333.617,89€
Serveis assistencials (atenció familiar, atenció hospitalària, atenció a domicili, 

rehabilitació i imatge personal)

46.556,60€
Programes en l’educació de la salut

222.920,12€
Despeses actes benèfics (compra d’elements promocionals, begudes, lloguer 

de material, inscripcions reptes...)

294.409,78€
Despeses estructura i administratives

237.924,43€
Aplicació de les donacions  

dels reptes solidaris en millora dels centres hospitalaris , investigació ...

103.473,20€
Aplicació a la pròpia entitat en inversions i despeses

de les donacions dels reptes solidaris (Oncobike, Oncotrail, Oncoswim) 

71.255,46€
Visibilitat i promoció de l’entitat

Qui som 

1.310.167,48€ Total



2
LES NOSTRES LÍNIES 
DE TREBALL



ASSISTENCIAL EDUCACIÓ EN LA SALUT

REINSERCIÓ 
LABORAL

INVESTIGACIÓ I 
MILLORA DELS CENTRES 

HOSPITALARIS
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ASSISTENCIAL 
Atenció psicològica

L’equip de psicòlegs ofereix atenció als malalts i/o als familiars de forma indi-
vidualitzada per facilitar la comprensió i la confiança que ajuda a potenciar la 
comunicació entre els membres de la família i el malalt,  així com per asses-
sorar en l’afrontament de la malaltia, per orientar a les famílies amb infants o 
adolescents, per realitzar un seguiment en l’elaboració del dol... 

Suport al malalt. El voluntariat testimonial
Els testimonis de vida són voluntaris que han passat pel càncer i que deci-
deixen compartir la seva experiència amb altres persones que estan passant 
per la mateixa situació, informant i orientant.  

Atenció familiar

Assessorament legal
Els advocats, de forma voluntària, resolen les consultes que els afectats  plan-
tegen quan s’han d’afrontar a drets laborals, mercantils i civils.

20%
ALT EMPORDÀ

21%
BAIX EMPORDÀ

18%
GARROTXA

17%
GIRONÈS

1%
MARESME

2%
PLA DE L'ESTANY

5%
RIPOLLÈS

14%
SELVA

Pacients dels serveis de psicologia distri-
buïts per comarques

Les nostres linies de treball

18 USUARIS

2 VOLUNTARIS 30 USUARIS

563 USUARIS 3.660 VISITES

34,1%
Consultes 
externes

1,6%
Dol

13%
Domicilis

15,1%
Consultes 
fundació

34,4%
Hospitals

4,4%
Pades

0,4%
Socio-

sanitari

Grup de suport
Dirigit a pacients de càncer de la Garrotxa, amb l’objectiu d’intercanviar expe-
riències i oferir informació tècnica per part de diferents professionals.

19 USUARIS 19 SESSIONS
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Llar residència
Un servei d’allotjament (gratuït) que proporciona un espai de descans als fami-
liars dels malalts ingressats i a les persones que reben tractament a l’hospital 
de dia.
El servei compta amb:
- Dos pisos amb tres habitacions dobles cadascun
- Dos companyies d’hotels (B&B, a Salt i Figueres, i Hotel Peninsular, a Giro-
na) que acullen aquelles sol·licituds que no es poden cobrir amb els pisos de 
l’Oncolliga

Voluntariat hospitalari
El voluntariat hospitalari s’encarrega de realitzar tasques d’acompanyament 
i de suport emocional. Intenta fer més fàcil i agradable la vida hospitalària de 
les famílies ingressades i portar  la malaltia a un pla secundari. 

Atenció hospitalària

Introducció d’elements terapèutics a l’àmbit hospitalari 
A la planta d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital Universitari de Girona Doc-
tor Josep Trueta es desenvolupen un conjunt d’activitats de lliure accés com 
la biblioteca, per distreure les persones ingressades i els seus acompanyants, 
per millorar l’estat d’ànim de tots, i així evitar l’avorriment, un patiment afegit .

Les nostres linies de treball

55 FAMÍLIES 1.284 DIES 
D’OCUPACIÓ

10 VOLUNTARIS 7.520 VISITES

300 LLIBRES

Beneficiaris del servei de llar residència 
distribuïts per comarques

22%
ALT EMPORDÀ

20%
BAIX EMPORDÀ

11%
GARROTXA

6%
GIRONÈS

2%
MARESME

19%
RIPOLLÈS

20%
SELVA

LA SELVA
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Servei de fisioteràpia a domicili
15 sessions gratuïtes de fisioteràpia per a persones en situació pal·liativa i que 
presenten limitacions físiques.

Préstec de material específic
L’objectiu és oferir comoditat al malalt en la seva vida diària, fora de l’hospi-
tal, amb el préstec de cadires de rodes, caminadors, llits articulats... 

Atenció a domicili

Servei de neteja a la llar
Destinat  a persones en fase pal·liativa que es veuen impedides per realit-
zar la neteja de la casa. Una empresa externa realitza el servei subvencionat, 
íntegra o parcialment, per l’Oncolliga. 

ALT EMPORDA - 55 casos
BAIX EMPORDÀ - 29 casos

GARROTXA - 17 casos
GIRONÈS - 114 casos

Voluntariat domiciliari
Els voluntaris domiciliaris fan un acompanyament del malalt durant la seva 
estada al domicili per poder ajudar al cuidador principal. 

Famílies beneficiàries del préstec de mate-
rial distribuïdes per comarques

Usuaris de fisioteràpia a domicili distri-
buïts per comarques

Les nostres linies de treball

LA SELVA- 77 casos
PLA DE L’ESTANY - 15 casos

RIPOLLÈS - 14 casos
MARESME - 12 casos

Servei de psicologia a domicili
Destinat a persones que es troben en fase pal·liativa o en processos de final 
de vida, així com als seus familiars. . 

8 VOLUNTARIS 260 VISITES

73 USUARIS 787 VISITES

22 USUARIS 389 HORES

471 USUARIS 912 UNITATS 
EN PRÈSTEC

333 USUARIS 2.367 SERVEIS

23%
ALT EMPORDÀ

11%
BAIX EMPORDÀ

3%
GARROTXA

36%
GIRONÈS

1%
MARESME

3%
RIPOLLÈS

15%
SELVA

9%
PLA DE L'ESTANY

14%
ALT EMPORDÀ

19%
BAIX EMPORDÀ

8%
GARROTXA

29%
GIRONÈS

3%
MARESME

2%
RIPOLLÈS

24%
SELVA

LA SELVA
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Servei de drenatge limfàtic 
Un tractament que afavoreix el funcionament del sistema limfàtic després de 
la cirurgia. 

Seguiments de limfedema
Els seguiments de rehabilitació postoperatòria d’un càncer són útils per valo-
rar la mobilitat i l’aparició del limfedema si fos el cas.

Rehabilitació

Gimnàs
Aquest servei l’organitzem un dia a la setmana. Tè una durada d’una hora i s’hi 
fan exercicis de manteniment per a la prevenció del limfedema després de la 
cirurgia del càncer de mama. 

Aquagym
L’Oncolliga compta amb la col·laboració de diferents centres esportius (Well-
ness O2 i GEiEG a Girona, TorreMirona a l’Empordà i Club de Tennis La Bisbal) 
que ofereixen als usuaris activitats aeròbiques dirigides dintre de la piscina. 

Escola per a laringectomitzats
Una proposta educativa destinada a les persones laringectomitzades que vo-
len recuperar la veu. En aquest espai es propicia la formació del grup d’ajuda 
mútua. Les classes tenen lloc a Girona.

Les nostres linies de treball

Marxa nòrdica terapèutica
Servei que té per objectiu prevenir l’aparició del limfedema secundari des-
prés de la cirugia del càncer de mama. Es fan sortides un cop per setmana 
o cada quinze dies a Girona, Olot, Figueres i Palamós. Les sortides estan 
supervisades per un fisioterapeuta.

1.569 SERVEIS376 USUARIS

92 SERVEIS38 USUARIS

7 USUÀRIES

50 USUÀRIES 360 HORES 

41 USUÀRIES 163 HORES 

4 USUARIS
1 VOLUNTARI 

DOCENT
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Banc de perruques 
La pèrdua temporal del cabell pot ser un efecte molest de la quimioteràpia, 
que afecta a l’estat d’ànim de la persona. L’Oncolliga posa a l’abast de les do-
nes un banc de perruques on poden trobar-les a preus assequibles, i on reben 
assessorament estilístic i d’imatge i acompanyament psicològic.

Imatge personal

22

Percentatge d’usuàries del banc de perru-
ques distribuïdes per comarques

Les nostres linies de treball

Estètica Oncològica
Programa d’acompanyament dirigit al pacient oncològic amb l’objectiu de ges-
tionar els canvis estètics derivats dels tractaments sistèmics i/o locals que 
afecten a la pell i a les mucoses  (ungles, cabells, sequedat i irritació de la pell, 
cicatrius..) i d’ ajudar a tenir recursos per veure’s i sentir-se millor.

El servei consta de sis sessions d’una hora de durada amb periodicitat men-
sual. La responsable d’aquest servei és una especialista en estètica oncològi-
ca.

42 PERRUQUES
CABELL SINTÈTIC

45 GORROS 10 TURBANTS3 PERRUQUES
DESCANS 

(Cabell natural)

61 USUARIS 100 VISITES

PROGRAMA
GUAPES I VALENTES

PROGRAMA
GUAPES I VALENTES

54 USUARIS 111 VISITES

PROGRAMA
ESTÈTICA ONCOLÒGICA

PROGRAMA
ESTÈTICA ONCOLÒGICA

11%
ALT EMPORDÀ

23%
BAIX EMPORDÀ

7%
GARROTXA

26%
GIRONÈS

5%
PLA DE L'ESTANY

5%
RIPOLLÈS

21%
SELVA

2%
ALTRES
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No et fumis la salut!
El programa de prevenció del consum de tabac entre els joves de 1er d’ESO es 
proposa amb tres activitats recomanar als alumnes d’entre 12 i 13 anys que 
prenguin consciència dels perjudicis de l’hàbit tabàquic i que adoptin un sentit 
crític enfront del tabac. Dins d’aquest programa incloem una exposició de les 
diferents samarretes de les diverses edicions que pretén donar continuïtat a 
la campanya de sensibilització. Com a cloenda, cada any se celebra un festival 
coincidint amb el Dia Mundial contra el Tabac, durant el qual es reconeix els 
treballs més destacats dels alumnes. La festa reuneix uns 400 alumnes de 
diferents centres a l’Auditori de Girona. 

Prevenció a l’àmbit de l’educació formal EDUCACIÓ EN 
LA SALUT

Tu pots, Quim!
Una campanya educativa i informativa sobre el càncer que defineix el càncer, 
descriu la problemàtica que comporta i les conseqüències que es desprenen 
d’aquesta malaltia, la desmitifica, potencia la gestió positiva de les emocions, 
treballa pors, mostra estils saludables de vida, construeix valors... Aquest pro-
grama va dirigit als alumnes de cicle superior de primària.

Les nostres linies de treball

131 XERRADES 3.994  ALUMNES 50 INSTITUTS 4 EXPOSICIONS

39 ALUMNES 1 CENTRE

8%
ALT EMPORDÀ

16%
BAIX EMPORDÀ

33%
GIRONÈS

9%
PLA DE L'ESTANY

1%
RIPOLLÈS

33%
SELVÀ

Percentatge de xerrades del programa “No 
et fumis la salut” distribuïdes per comarques
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Festival de la Fruita i el Festival d’en Drundu
Un taller que promou l’hàbit de menjar fruita fresca entre els escolars d’educa-
ció primària. L’activitat consisteix en manipular la fruita, això vol dir manipular 
o jugar per tal de tastar diverses fruites, veure els seus colors, textures i olors. 

L’hort d’en Marçal
Una activitat de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) que 
es desenvolupa durant la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, amb 
l’objectiu de difondre l’hàbit de consumir diàriament i amb varietat vegetals i 
fruites entre els infants dels centres d’educació infantil. L’activitat consta d’un 
espectacle de titelles i d’un taller on es cuina una broqueta de fruita fresca i 
verdura. 

Cuinamanides.nyam
Un concurs de fer amanides que promou l’hàbit de menjar verdura i fruita fres-
ca entre els escolars d’educació primària. Els alumnes mateixos agrupats per 
equips són els cuiners que manipulen la verdura i la fruita, i al final, després 
de la decisió del jurat, té lloc el tast de les creacions. 

Prevenció a l’àmbit de l’educació formal

Les nostres linies de treball

474  ALUMNES 5 CENTRES 3 POBLACIONS
ANGLÈS - ARBÚCIES - RIELLS

139  ALUMNES 3 CENTRES 1 POBLACIÓ
CASSÀ DE LA SELVA

50  ALUMNES 1 CENTRE 1 POBLACIÓ
L’ESTARTIT

Expliquem el càncer
L’objectiu és informar d’una manera visual mitjançant una performance la for-
mació i l’extinció de les cèl·lules cancerígenes (una activitat inspirada en una 
explicació que va fer l’oncòleg Josep Ramón Germà en la Marató de TV3 de 
l’any 2012). Destinat als alumnes d’educació primària.

39  ALUMNES 1 CENTRE 1 POBLACIÓ
ARBÚCIES
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Les nostres linies de treball

Girona novaCultura de Salut
Girona novaCultura és un esdeveniment concebut per reflexionar en profundi-
tat sobre la importància de les emocions i l’esperit en la salut física.  L’esde-
veniment, que se celebra cada dos anys, serveix de plataforma a la Fundació 
Oncolliga Girona per a donar a conèixer les eines i els camins que ens ajudaran 
a gestionar les nostres emocions, a conèixer la importància de les relacions 
socials i a connectar amb la plenitud del nostre ser espiritual per gaudir d’una 
vida més saludable. 

La quarta edició es va celebrar els dies 28, 29 i 30 de setembre del 2018 sota 
el títol de SILENCI.

L’atenció plena (mindfulness) i els preparatius per a l’últim viatge van centrar  
les activitats d’aquesta quarta edició, amb l’objectiu d’integrar la meditació 
dins la vida quotidiana per tal de veure les coses des d’un altre lloc i accedir 
així a un estat de serenitat.

La celebració d’aquesta edició va ser possible gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona, el CaixaForum i el Monestir de Sant Daniel, que ens 
van cedir els espais, i de Dipsalut, la Diputació de Girona i diversos establi-
ments i empreses de les comarques gironines que es van implicar en la tria 
dels missatges que apareixen a les banderoles publicitàries.

15 activitats

700 assistents
Valoració dels participants de les activitats

         1        2         3        4       5        6         7         8        9         10

Taller  Sessió d’autocompassió per a alumnes de Batxillerat. Cecília Gelpí
Taller  Construïm un gran mandala entre tots!. Associació Happyyoga Girona
Taller  Viure un bon morir. Carme Ventura i Núria Agudo
Taller  Si dones espai al dolor, el sofriment et deixa. Estrella Fernández
Taller  Si dones espai al dolor, el sofriment et deixa. Estrella Fernández
Taller  La ment en silenci. Vicente Simón
Taller  Atenem la mort, ens obrim a la vida. Natatxa Molina i Marta Juanola
Taller  Meditació zen, retorn al silenci. Josep Carles Valdés i Silvia Palau
Taller  Eines d’acompanyament esperitual a persones amb patiment. Sara Pons
Conferència El valor del silenci conscient. Cecília Gelpí 
Conversa  La meditació des d’una perspectiva científica i vivencial. Vicente Simón, Mariona Negre i Oscar Díaz
Conversa  Què guardes a la teva motxilla? José Luis Bimbela i Mariola Bernal 
Pràctica  Dia de Silenci. Montse Castellà
CineFòrum “The Connection”, de Shannon Harvey
Cloenda Recital de HandPan. Ravid Goldschmidt i Eva Kaué (veu)
Tast   El vi que cura. Vi Microscopi 2016 del celler Alemany&Corrio
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INVESTIGACIÓ 
I MILLORA 

DELS CENTRES 
HOSPITALARIS

Hospitals
174.303,03€

Recerca pendent de 
determinar

38.000€

Recerca noves dianes 
terapèutiques pel 

tractament del 
càncer de mama 

Triple negatiu
25.508€

La contribució a la investigació sobre el càncer i a la millora dels centres hos-
pitalaris gironins que atenen malalts de càncer és un camp en el qual la Fun-
dació Oncolliga Girona ha començat a treballar els últims anys, després de 
gairebé dues dècades dedicades, bàsicament, als serveis assistencials. Els 
fons que s’hi destinen s’obtenen a través de l’organització de reptes solidaris 
com l’Oncotrail o l’Oncoswim, en els quals els equips participants han de fer 
un donatiu de 1.000 i 500 euros, respectivament. Les despeses d’organització 
d’aquestes proves esportives se sufraguen amb les inscripcions dels partici-
pants, de manera que el que es recapta en concepte de donació es destina 
íntegrament a l’objectiu solidari que s’hagi marcat en cada cas. 

Millora dels centres hospitalaris 
L’objectiu principal és millorar el confort dels malalts de càncer a través, per 
exemple, de la compra de llits i sofàs-llit per a les plantes d’oncologia i buta-
ques per a les sales de quimioteràpia, així com a la millora de les instal·lacions 
en general –mampares que garanteixen una major privacitat, portes correde-
res, grues, etc...- o a la compra d’aparells d’última generació que permeten 
millorar els tractaments o accelerar el diagnòstic.  
Al 2018 s’han destinat a aquest concepte un total de 174.303 euros recaptats a 
la 6a edició de l’Oncotrail i que s’han repartit de la següent manera als hospi-
tals gironins: 

El centre que ha rebut la inversió més important és l’Hospital Santa Caterina, 
amb un total de 49.547,08 euros per a la compra de 20 llits. En segon lloc tro-
bem els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), amb un total de 
48.944 euros que es destinaran a l’adquisició de colposcopis per a l’Hospital de 
Palamós i cinc ABS de la comarca. Els donatius a l’Hospital Dr. Josep Trueta i 
l’ICO Girona es destinaran a l’adquisició de butaques per a la 5a i la 8a planta 
del centre hospitalari. 

Les nostres linies de treball

Donacions als hospitals

Hospital Palamós (28.08%) Hospital Santa Caterina (28.43%) Hospital Figueres (8.91%) Hospital Campdevànol (2.56%)

Hospital Olot (8.03%) Hospital Dr. Josep Trueta (13.33%) ICO Girona - 8a planta .. (10.66%)

48.944,00

49.547,08

15.534,19

4.460,16

14.000,00

23.232,00

18.585,60

174.303,03
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Investigació
Una part dels donatius recollits a l’Oncotrail -38.000 euros- s’han reservat per 
finançar un projecte de recerca sobre el càncer que encara està per determi-
nar i al qual s’hi sumarà una altra partida provinent de l’edició del 2019. 

Per la seva part, els fons recollits a l’Oncoswim s’han destinat un any més a la 
investigació sobre el càncer de mama triple negatiu que du a terme el Targets-
Lab, un grup d’investigadors multidisciplinari de la Universitat de Girona, l’Ins-
titut Català d’Oncologia i de l’Hospital Dr. Josep Trueta. En total, s’han destinat 
fins ara un total de 50.000 euros a aquesta línia de recerca. 

El te verd i el càncer de mama triple negatiu. 
El projecte, dirigit per les doctores Teresa Puig i Gemma Viñas, consisteix a 
fer un estudi clínic seleccionant mostres de pacients amb càncer de mama 
triple negatiu diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents bio-
marcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments 
basats en el te verd o els seus derivats que permetin desenvolupar nous me-
dicaments per aquest subtipus de càncer tan agressiu, que actualment només 
es pot tractar amb quimioteràpia. 

De moment ja s’han trobat nous marcadors per aquest tipus de càncer i si els 
resultats es confirmen augmentant el número de pacients es podria pensar 
en un o més biomarcadors nous i dissenyar nous tractaments per combatre’l. 
Actualment els investigadors estan dissenyant i sintetitzant nous compostos 
anti-tumorals que bloquegin aquests biomarcadors.

Cultiu cel·lular tridimensional
Gràcies a les aportacions d’Oncoswim s’ha pogut iniciar també una altra líniea 
de recerca focalitzada en l’estudi de les cèl·lules mare tumorals, que són les 
que tenen capacitat d’iniciar un tumor i presenten resistència a la quimioterà-
pia, afavorint l’aparició de futures recaigudes. 

El grup d’investigadors de TargetsLab, juntament amb el GREP, han demos-
trat que el cultiu cel·lular tridimensional amb scaffolds expandeix la població 
de cèl·lules mare tumorals, ajudant així al seu estudi i al desenvolupament 
de nous fàrmacs específics contra questa població maligna. Aquesta línia de 
recerca, enfocada tant al càncer de mama com al càncer de pulmó, ha estat 
batejada amb el nom de Oncoen3D (www.udg.edu/onco3d).

Les nostres linies de treball

2016
5.128

2017
18.839
 
 

2018
25.508

HISTÒRIC  DONATIUS ONCOSWIM

Entrega simbòlica del xec amb 
el donatiu d’Oncoswim 2018. 
Foto: David Fajula
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Per tal d’informar sobre diversos aspectes relacionats amb l’àmbit de l’on-
cologia i donar a conèixer els recursos que s’ofereixen des de les associa-
cions, s’organitzen xerrades que tracten temes com la prevenció i l’afron-
tament de la malaltia (eines terapèutiques, de comunicació...).

Ciència  Xerrada: Donació d’òrgans i teixits. Per què m’ho expli  
  ques a mi?
Ciència  Conferència: “Càncer colo-rectal”
Ciència  Xerrada: Toxicitats cutànies dels tractaments on cològics
Ciència  Xerrada-col·loqui: Què és la medicina complementària i   
  l’alternativa en el càncer? Mites i realitat
Ciència  Conferència Dia Mundial del Càncer de Mama: 
  Del labo ratori a la pràctica clínica
Ciència  Conferència informativa a càrrec del psicòleg Enric Font
Ciència  Xerrada: Què vull saber del càncer?

Prevenció Xerrada. Alimentació i Càncer
Prevenció Xerrada: Gaudeixes d’un espai saludable? Com el teu   
  descans pot influir a la teva salut 
Prevenció Setmana catalana de la prevenció del càncer: Taller “Con  
  fecció menús saludables per menjar fora de casa”
Prevenció Taller: Recomanacions dietètiques en el càncer de còlon/ 
  recte (durant i després dels tractaments)
Prevenció Xerrada i xocolatada per La Marató
Prevenció Presentació de la delegació d’Oncolliga a Palamós 
Prevenció  Xerrada “Deixar de fumar”. Universitat de Girona

Vivències Xerrada: Dol
Vivències Conferència: “Conviure amb una ostomia: aspectes gene  
  rals”
Vivències Conferència: Estem guanyant la lluita contra el càncer?
Vivències Xerrada: “Amb tu durant i després del càncer”
Vivències Conferència: “La quimioteràpia en el càncer colo-rectal.   
  Per a què? Per a qui?  Com?...Superant pors”
Vivències Xerrada: Dol
Vivències Xerrada: Aspectes psicològics en el càncer de mama
Vivències Xerrada: “Com lluitar contra el càncer”
Vivències Xerrada: Oncolliga del Ripollès contra el càncer
Vivències Xerrada: El sexe és vida!
Vivències Parlem de càncer: experiències personals al voltant de   
  la malaltia
Vivències  Col·loqui-debat: La realitat del càncer

Voluntariat Curs: Aprofundiment en el voluntariat d’àmbit oncològic

Taller  Taller per a pacients oncològiques intervingudes de   
  cirurgia mamària

29 CONFERÈNCIES

CONFERÈNCIES
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GRUP 
MIMOSA

Mimosa és un  programa que té com a finalitat contribuir a millorar la realitat 
socioeconòmica i la qualitat de vida de persones que pateixen càncer o que han 
passat per la malaltia. Mimosa es va posar en marxa l’any 2013 buscant una 
activitat apte per a tothom, fos quina fos la seva vida professional anterior a la 
malaltia. Per això es va decidir, com a primer pas, crear un taller d’elaboració 
de productes fets a mà pels propis afectats.
Al 2015 el programa pren impuls de la mà d’un grup de persones molt il·lusio-
nades i amb nous reptes per endavant. A l’elaboració de bufandes i bufs, s’hi 
afegeixen elaborades peces de bijuteria que es posen a la venda en mercats 
d’artesania.
L’Oncolliga ofereix suport al projecte des de diferents vies: ajuda en la promo-
ció, cessió d’un espai de trobada, provisió de material per a treballar, logísti-
ca...però són els seus integrants els autèntics impulsors de la iniciativa i els 
artífex del seu èxit. 

CAMPANYA 
DEL COR Coincidit amb la celebració del Dia de la Mare, el 6 de maig del 2018 es va posar 

en marxa una campanya solidària amb l’objectiu de recollir fons per poder con-
tinuar elaborant els anomenats “coixins del cor”, que s’entreguen de manera 
gratuïta a les dones operades de càncer de mama de les comarques gironines. 
la campanya, batejada amb el lema “Apadrina un coixí del cor”, tenia com a eix 
principal la venda de clauers fets amb petits cors de roba, a un preu de 5 euros. 
Amb els diners obtinguts amb aquestavenda es cobreixen les despeses de ma-
terial necessari per a l’elaboració dels altres coixins, també amb forma de cor, 
però de mida més gran i amb una finalitat terapèutica per a les dones afecta-
des de càncer de mama. I és que, per la seva peculiar forma, els coixins del 
cor s’adapten perfectament sota el braç, cosa que permet pal·liar el dolor i el 
malestar durant el postoperatori. 

Coixins del cor

4.246
cors apadrinats

21.230€
recaptats a la campanya



3
QUI ENS AJUDA 

A AJUDAR 



DELEGACIONS

REPTES

EMPRESESSOCIS

VOLUNTARIS



Fundació Oncolliga Girona · memòria 2018

32

Les activitats solidàries són la font principal dels ingressos que rep l’Oncolliga 
i que fan possible la prestació dels serveis que s’ofereixen als malalts de càn-
cer i les seves famílies. 

El gruix més important d’activitats està organitzat per les delegacions locals 
de la Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer. La tipologia de les activitats 
organitzades és ben diversa, des d’arrossades i calçotades populars fins a con-
certs, passant per caminades, curses i parades benèfiques en mercats. Cada 
delegació funciona de manera totalment independent i lliure, organitzant les 
activitats que més s’adiuen amb els seus gustos i interessos. La finalitat, però, 
sempre és la mateixa: donar a conèixer l’entitat i recollir fons perquè la Funda-
ció pugui continuar treballant. 

Una part  de les activitats solidàries està organitzada per la pròpia Fundació, 
amb la col·laboració d’associacions, empreses i particulars. És el cas del So-
par Benèfic que se celebra cada any a Girona i que reuneix més de 600 perso-
nes, o d’activitats populars com  la Marxa del Xuixo, la Marxa Nòrdica Solidària 
o el Run4Cancer. 

ACTES 
BENÈFICS

191 activitats

588.520,19€
recaptats en la organització 

d’activitats benèfiques per 
part de les delegacions i de 

la pròpia  fundació 

Podeu veure el llistat complet d’activitats en l’annex al final de la memòria. 

Qui ens ajuda a ajudar

90 DELEGACIONS
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Qui ens ajuda a ajudar
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REPTES
SOLIDARIS

Oncoswim, Oncotrail i Oncobike són tres esdeveniments solidaris que la Fun-
dació Oncolliga Girona organitza amb la col·laboració d’altres associacions.  
Tenen en comú el fet de plantejar-se com a reptes esportius exigents que s’han 
d’assolir en equip i que tenen com a objectiu final recaptar fons per millorar 
la qualitat de vida dels malalts de càncer. A l’esforç dels esportistes que hi 
participen s’hi uneix el de les associacions i empreses col·laboradores i el de 
centenars de voluntaris que participen en tasques de logística i sense els quals 
no seria possible tirar endavant aquestes iniciatives.

Qui ens ajuda a ajudar

174.303,03
euros

38.000
euros

Millorar el confort i el
diagnòstic dels

malalts de càncer als
hospitals gironins

Recerca
(pendent de
determinar)

 

75.000
euros

Necessitats de
la Fundació
Oncolliga
Girona 

TOTAL: 288.220,03 euros

Entitats col·laboradores:
Agrupació Excursionista de 

Palafrugell
Club Atlètic Palafrugell

ONC0SWIM

EQUIPS PARTICIPANTS

16 64

3a edició

ONCOTRAIL

EQUIPS PARTICIPANTS

234 1.872

6a edició

ONCOBIKE

EQUIPS PARTICIPANTS

57 350

3a edició

A la dreta, imatge de 
la sortida d’Oncotrail, 
a Palafrugell. A l’altra 

pàgina, imatges de 
les edicions del 2018 
de l’Oncobike i l’On-

coswim. 
Fotos: Jordi Isasa i 

David Fajula
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Qui ens ajuda a ajudar

Servei d'Estètica
Oncològica Integral

36.463 euros

Investigació càncer de
mama triple negatiu 

   
 Grup de Recerca en

Noves Dianes
Terapèutiques

(TargetsLab) de la UdG

25.508 euros

Entitats col·laboradores:
Mancomunitat de la Vall de 
Llémena
Club Ciclista Sant Gregori
Associació Cingles de la Llè-
mena

Entitats col·laboradores:
Club Natació Radikal Swim
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ELS NOSTRES
SOCIS

L’aportació dels socis de la Fundació Oncolliga Girona - Lliga Catalana d’Ajuda 
al Malalt de Càncer és vital per al sosteniment de l’activitat que l’entitat porta 
a terme a favor dels malalts de càncer i les seves famílies.
La quota mínima per ser soci són 12 euros anuals. A partir d’aquesta quota 
mínima, cada soci pot decidir quina quantitat aporta anualment.
Durant el 2018 l’entitat ha comptat amb una persona que s’ha dedicat a la cap-
tació de nous socis a tot el territori. La captació s’ha fet presencialment a l’en-
trada dels centres hospitalaris, mitjançant la instal·lació d’una taula informa-
tiva a la qual es podien adreçar les persones interessades en conèixer la tasca 
que du a terme l’entitat. 

FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA · Lliga catalana d'ajuda al malalt de càncer

2.047 socis
durant l’exercici 2018

Qui ens ajuda a ajudar

Alt Empordà
8,45% - 173 SOCIS

Baix Empordà
16,41% - 336 SOCIS

La Selva
23,40% - 479 SOCIS

Gironès
16,46% - 337 SOXIS

Pla de l’Estany
5,72% - 117 SOCIS

Ripollès
16,61% - 340 SOCIS

Garrotxa
10,45% - 214 SOCIS

Catalunya- 2,30% - 47 SOCIS
Espanya- 0,15% - 3 SOCIS
Estranger- 0,05% - 1 SOCI
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VOLUNTARISUn dels pilars fonamentals de la Fundació són els voluntaris, un grup de per-
sones que ofereixen el seu temps i suport de forma voluntària i amb les quals 
s’estableix un compromís d’actuació. El suport del voluntariat és fonamental 
per desenvolupar els programes d’atenció directa als malalts de càncer i els 
seus familiars i en la gestió de l’entitat per tirar endavant les activitats benè-
fiques que organitzem amb l’objectiu de recollir fons per finançar els serveis. 
Hi ha diversos tipus de voluntariat i tots són importants: el voluntariat hospita-
lari, el domiciliari, el d’acompanyament i el testimonial que estan en contacte 
directe amb la persona que passa per una situació de patiment, i per això reben 
una formació específica; i els voluntaris de captació de fons, de gestió i d’as-
sessorament.
Estem a la Federació Catalana del Voluntariat Social i compromesos amb la Llei 
de voluntariat i de foment de l’associacionisme, que regula l’acció voluntària a 
Catalunya. Aquesta llei estableix una sèrie de drets i deures dels voluntaris, 
de les persones destinatàries de l’acció voluntària i de l’entitat de voluntariat. 
Per ser voluntari no cal experiència prèvia, només ganes de col·laborar i de 
compartir moments i experiències. Amb el seu temps, els voluntaris contri-
bueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer i les 
seves famílies.

Qui ens ajuda a ajudar

Voluntaris domiciliaris
8 VOLUNTARIS

Voluntaris de testimoniatge
1 VOLUNTARI

Voluntaris socials
1500 VOLUNTARIS

Voluntaris òrgans de govern
6 VOLUNTARIS

Voluntaris d’orientació
3 VOLUNTARIS

Voluntaris hospitalaris
10 VOLUNTARIS

A dalt, imatge de la voluntària Anna Rivas 
cosint els cors de la campanya “apadrina 
un coixí del cor” i el fotògraf David Fajula 
a l’Oncotrail. A sota voluntaris de la Mar-
xa Nòrdica solidària a Girona.
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EMPRESES
SOLIDÀRIES

Des de la Fundació Oncolliga Girona volem donar les gràcies a totes aquelles 
empreses que durant el 2018 han apostat per nosaltres i han col·laborat per 
continuar oferint serveis assistencials als malalts de càncer de les comarques 
gironines. El seu suport és una suma de valors, de solidaritat i de responsabi-
litat que ens permet oferir una millor qualitat de vida als malalts de càncer i a 
les seves families.

Amics de l’Oncolliga
Aquestes empreses i entitats han col·laborat amb la Fundació de diferents ma-
neres: amb aportacions econòmiques, amb activitats benèfiques, com el sopar 
o la revista. Nosaltres tenim un lema: “Amb un gest farem una gran gesta”

ACEBSA
AIGÜES DE BANYOLES
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE VILAMALLA
ALLIANZ MARIA ROSA AGUSTI RIGALL
ÀREA SERVEIS VILAMALLA
ARPUBA
AS. CULTURAL PALS
ASSISGRUP
AUTOCARS SOLÀ
CALDERERIA ROVIRA
CAN SALVI
CÀTERING VILANOVA
CBG
CC PLA DE L’ESTANY
CECAM
CIDSAV
CLÍNICA CERVERA
CLÍNICA DE GIRONA
COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
COL.LEGI D’ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS
COL·LEGI D’INFERMER/ES DE GIRONA
CORSUNSKY&MORE
CURSA DE LA CIRERA
CURSA DE LA MATA
CURSA CAMÍ DE CARROS
DAVID RODRIGUEZ
DCU TECNOLOGY
ERC
ESCOLA POLITÈCNICA UdG
ESPORTS PARRA
ESTANC L’AVINGUDA
FARMÀCIA CLARES
FARMÀCIA MENDIETA
FINQUES SAURA
FOX TRAIL
FRISELVA

FUND. HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS
FUSTERIA CASALS
GENERALITAT DE CATALUNYA
GERÈNCIA D’EMPRESES
GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL
GIRONA FRUITS
GOLF FRANCIAC
GRÀFIQUES PALAHI
HIPER ESCOLA
INFOSELF
INSTAL·LACIONS ALBERT SIBECAS
LA BROQUETA DE L’EMPORDÀ SL
LEPAMAP
MARIA ELVIRA GILI
MONTEPIO
NORDIC WALKING GIRONA
ORTOPÈDIA FIGUERES
PDCAT
PERE QUERA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA PILAR AUGUET
PIMEC
PITCH AND PUTT GUALTA
PNEUMÀTICS POU
PROGUST SL
R.M. ASSESSORIA
REST. CAN COSTA
ROTARY CLUB OLOT GARROTXA
SCARLATTA
SEAT PROAUTO GIRONA
SEDES
SERSA
TRANSPORTS PORQUERES
VALIDA SENSE BARRERES
UdG
ZENIT REFORMES

Més de 150 empreses
han col·laborat amb nosal-

tres durant
 l’exercici 2018

EMPRESES AMB COR

Qui ens ajuda a ajudar
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Campanya 1x1x1
La campanya 1x1x1 és una campan-
ya de micro donatius d’un 1 euro que 
es passa mes a mes per nòmina i que 
ajuda a sumar els esforços de molts 
dels treballadors que ja estan adhe-
rits en aquesta iniciativa.

COMEXI GROUP INDUSTRIES                 
LLORAL INVERSIONS
CALÇATS VIVES
LORTEL SHOES              
COTEX VINT SL                           
VESVI SABATERIES SL
SISTEM GIRONA SL                     
PEPITA 2000 SL                          
GIRONA-CUSTOMS 8000                     
DISTRIB.SELMAR SL                       
SABATERIES VIVES SL                     
HERMES COMUNICACIONS        
MANUF.IND.TORTELLA               
MASIAS INVEST SL                        
MASIAS MAQUINARIA SL                    
MASIAS RECYCLING SL                     
NOVARA HOTELS SL                        
ZOETIS MFTG+RESEARCH                    
GRUP GESTIO GIRONA SL                   
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA

Col·laboració en espècies
Moltes empreses al llarg de l’any op-
ten per establir un compromís amb 
l’Oncolliga mitjançant un conveni, de 
manera que donen productes que aju-
den a paliar les nostres despeses tant 
amb serveis com amb productes.

AMBISIST
AIGÜES SANT ANIOL
B&B HOTEL GIRONA
CATERING VILANOVA
CLUB DE TENNIS LA BISBAL
EMPORDÀLIA
ESCOLA D’HOSTELERIA DE GIRONA
FIRA DE GIRONA
GEIEG
GLAM COMUNICACIÓ
GRÀFIQUES FORNELLS
HOTEL CARLEMANY
HOTEL PENINSULAR
LA FLECA
LLOGUERS I MUNTATGES POUS
LLEAL TULSA
TORREMIRONA
BENVIFONT
GRUP OLIVEDA
FRIT RAVICH
GICARNS
GRUP PERELADA
CELLER DE CAN ROCA
MAS MARROCH
XAVIER DUCH

Empreses solidàries
Moltes empreses del nostre territori 
han decidit comprometre’s amb l’On-
colliga i apostar per l’entitat. A totes 
vosaltres, GRÀCIES!

ACF PERRUQUERS
AJUNTAMENT DE GIRONA
ALZAMORA GROUP
ARMACELL
AUTOCARS SOLÀ
AUTOMATISMES GIRONA
CAIXA BANK
CBG
CLÍNICA BOFILL
CLÍNICA CERVERA
COMEXI
CONCENTROL
DIPUTACIÓ DE GIRONA
DISPALUT
EPOSA
FARMÀCIA NEUS DOMÈNECH
FINQUES SAURA
GENERALITAT DE GIRONA
GRAN JONQUERA
LABORATORIS ROQUETA-ESTEVE-RIMBAU
MECÀNIQUES XUCLÀ
MINISTERIO DE SANIDAD
ORONA
ORTOPÈDIA BOSCH
ORTOPÈDIA SOLER
SEAT PROAUTO
ROTARY OLOT
TEIXITS AGELL
JARDINERIA GIRONA
TONI PONS
COL·LEGI D’ODONTÒLEGS
Espais PM Serveis Immobiliaris 
AUDIOSON
SERVEIS MEDICS
SCANDINAVIA
APIALIA
HIPRA
ACTÚA GIRONA
ROCAMBOLESC

Qui ens ajuda a ajudar
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COMUNITAT 
I MITJANS

La Fundació als mitjans de comunicació:
Els mitjans de comunicació convencionals i digitals també han donat suport a 
la nostra tasca durant el 2018 fent difusió tant dels nostres serveis com dels 
esdeveniments organitzats per recollir fons. 

Qui ens ajuda a ajudar

A dalt, equip de TV3 gravant  durant la celebració del festival “Girona en movi-
ment”. A sota, roda de premsa de presentació de Girona novaCultura i entrevis-
ta a les psicooncòlogues Carme Ventura i Núria Izquierdo a Ràdio Girona (SER). 

Alguns reportatges
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

RECERCA

Investigadors de la UAB curen amb teràpia gènica 
la diabetis tipus 2 i l’obesitat en ratolins
El tractament permet reduir l’acumulació de greix, la inflamació
del fetge i la resistència dels animals a la insulina >PÀG 4

BAIX EMPORDÀ
Hospital amb vistes a la Costa Brava
Un projecte amb setanta il·lustradors decora les àrees
pediàtriques de Palamós i del CAP de Palafrugell > PÀG 3

DdG

Diari de Girona

Suplement mèdic
DIJOUS, 12 DE JULIOL DEL 2018

salut.diaridegirona@epi.esCOORDINA Alba Carmona

ALBA CARMONAGIRONA

■ Investigadors gironins posaran
en marxa un nou estudi per inves-
tigar la relació entre la dieta i el
càncer gràcies a un donatiu de
. euros de la Fundació On-
colliga Girona a l’Institut d’Inves-
tigació Biomèdica de Girona
(Idibgi). El donatiu, que prové de
la recaptació de la cursa solidària
Oncotrail de l’Oncolliga, inança-

rà una beca d’investigació sobre la
reducció de la ingesta de calories
i el càncer, encapçalada pel doctor
Javier A. Menéndez, cap del Grup
d’Investigació de Metabolisme i
Càncer dins el programa ProCU-
RE (Programa Contra la Resistèn-
cia Terapèutica del Càncer) que
l’ICO desenvolupa a les instal·la-
cions de l’Idibgi, i el doctor Joan
Brunet, cap del Servei d’Oncolo-

gia Mèdica de l’ICO Girona i direc-
tor del Servei de Genètica Clínica
del Càncer de l’ICO.

El donatiu permetrà als investi-
gadors de l’Idibgi i l’ICO impulsar
un estudi que, sota el títol «Restric-
ció calòrica i càncer: bases mole-
culars i noves estratègies terapèu-
tiques», vol ajudar a entendre i ca-
racteritzar els canvis moleculars
induïts per la restricció calòrica en

les cèl·lules humanes procedents
de persones amb predisposició a
desenvolupar càncer, així com
dissenyar noves estratègies tera-
pèutiques que permetin «copiar»
o «mimetitzar» els efectes benei-
ciosos induïts per aquesta restric-
ció.

Segons els promotors de l’estu-
di, la restricció calòrica –és a dir, la
disminució de les calories ingeri-
des habitualment en la dieta– pot
alterar el metabolisme de les
cèl·lules de manera que és capaç
d’impedir la posada en marxa del
procés de «malignització» iniciat
per les alteracions en el nostre ma-
terial genètic, que poden desen-
volupar un tumor.

Un excés en la ingesta de calo-
ries i un estil de vida sedentari ac-
tivarien un metabolisme sem-
blant al de les cèl·lules tumorals,
actuant com un accelerador del
càncer, segons els investigadors i,
per contra, la restricció calòrica
engegaria un tipus de metabolis-
me incompatible amb la malignit-
zació i actuaria com a fre en l’apa-
rició i desenvolupament de tu-
mors.

Segona beca Oncotrail
Aquest donatiu prové de part de la
recaptació de les dues darreres
edicions de l’Oncotrail, un repte
solidari que es disputa per equips
i consisteix a recórrer  km per
corriols de la Costa Brava i les Ga-

varres, amb sortida i arribada a Pa-
lafrugell. 

Cada equip ha de fer un donatiu
mínim de . euros per poder
participar a la prova i tot el que es
recapta es destina íntegrament a
l’objectiu solidari del repte: millo-
rar la qualitat  de vida dels malalts
de càncer i els seus familiars en els
centres hospitalaris on són atesos
i també a través dels serveis que
ofereix la mateixa Fundació Onco-
lliga. 

Des del , un percentatge de
la quantitat recaptada es destina a
la investigació de la malaltia en
forma d’una beca d’investigació
que s’entrega cada dos anys.

Aquesta és la segona beca On-
cotrail que entrega la Fundació. El
primer ajut estava dotat amb
. euros –provinents de la cur-
sa del  i la del – i es va do-
nar a un projecte de recerca sobre
el tractament de la leucèmia agu-
da presentat pel grup d’Hemato-
logia de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (Idibgi).  

Cientíics gironins estudiaran la
relació entre la dieta i el càncer 
Investigadors de l’ICO i l’Idibgi han rebut una beca de 50.000 euros provinents de la cursa
Oncotrail per analitzar la vinculació entre la reducció de la ingesta de calories i la malaltia

D’esquerra a dreta, el director de l’Idibgi, Jordi Barretina; els investigadors Joan Brunet i Javier Menéndez;
la presidenta de l’Oncolliga, Lluïsa Ferrer, i el director de l’Oncotrail, Lluís Comet. IDIBGI

TELEFONS D’INTERÈS URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 22 22 22 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 902 760 050 DEPARTAMENT DE SALUT A GIRONA 972 20 00 54 HOSPITAL JOSEP TRUETA 972 94 02 00 HOSPITAL SANTA CATERINA 972 18 26 00 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 HOSPITAL
DE PALAMOS 972 60 01 60 HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 972 26 18 00 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 972 73 00 13 HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA 972 35 32 64 CLÍNICA GIRONA 972 21 04 00 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES 972 57 02 08  CLÍNICA BOFILL DE GIRONA 972 204 350

Investigaran els
canvis moleculars
induïts per la
restricció calòrica
en les cèl·lules 
de persones amb
predisposició 
a desenvolupar
càncer
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La nostra presència a Internet i a les xarxes socials:
Des de la Fundació també gestionem els nostres propis mitjans informatius 
online i estem presents a les xarxes socials, fent difusió de tot allò que creiem 
que pot ser útil a la nostra comunitat. L’any 2017 es va incorporar a la web un 
blog titulat “L’opinió de l’expert” en el qual publiquem articles divulgatius es-
crits pels especialistes i professionals que treballen a la nostra entitat des de 
l’àmbit assistencial i de prevenció: fisioterapeutes, psicooncòlegs i pedagogs. 
Al llarg de l’any 2018 s’han publicat una desena d’articles al blog. 

A les xarxes socials, a més dels comptes oficials de la Fundació (veure columna 
de la dreta), comptem amb altres perfils dedicats a projectes i esdeveniments 
específics:

Qui ens ajuda a ajudar

371
seguidors

607
  seguidors

Nous 

1.131
 seguidors

1.055
  seguidors

4.956
seguidors

143
  seguidors

474
  seguidors 

821
 seguidors

W 485.000
visites a la nostra web*

www.oncolligagirona.cat*

7.948
seguidors

 

1.920
seguidors

www.twitter.com/oncolligagi

66
vídeos

Fundació Oncolliga Girona

1.518
seguidors

www.instagram.com/oncolligagi

Revista “A prop”
La Fundació Oncolliga Girona edita un cop a l’any la revista corporativa “A 
prop”, que inclou reportatges i articles sobre els serveis que ofereix l’entitat, 
un ampli resum de les principals activitats benèfiques organitzades  i contingut 
d’interès per als afectats de càncer i els seus familiars. La revista es distribueix 
a finals de maig, coincidint amb la celebració del Sopar Benèfic de l’entitat, que 
reuneix prop de 700 persones. 
Al 2018 es va publicar el número 14 de la revista, amb una imatge i disseny to-
talment renovats. Tant el disseny com els continguts de la revista van a càrrec 
de l’equip de Promoció i Comunicació de l’entitat. 

TIRADA: 3.000 exemplars - Disponible online a www.oncolligagirona.cat
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Tot l'any
Parada solidària al Mercat setmanal Platja d'Aro
Encants Breda
Encants Riells i Viabrea
Gener
Parada de coques a la Fira de Sant Antoni Anglès
Gran festival solidari de dansa! Palamós
Febrer
Campanya "Posem-li pebrots al càncer" Banyoles, Besalú, Blanes, Breda, Cadaqués, Caldes de 

Malavella, Celrà, Girona, Hostalric, La Bisbal d'Empordà, 

Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Ripoll, Sant Hilari 

Sacalm, Santa Coloma de Farners

Run4Cancer Salt, Porqueres, Tossa de Mar, Riudellots de la Selva, 

Olot, Planoles, Palafrugell i Figueres

Calçotada popular Fornells de la Selva

Oncoamades - Concert de sardanes i Sardaxou Palafrugell

Calçotada solidària i festa country Porqueres
Clàssics en calçotets Tordera
Març
Rèquiem de Mozart - Cor i Orquestra de Cambra de l'Empordà Banyoles
Partit de futbol femení + calçotada Bellcaire d'Empordà
Ballem per l'Oncolliga Cabanes
3a Caminada del Dia de la Dona Cassà de la Selva
II Marxa Solidària Cassà de la Selva
Diada de la Flor Cornellà del Terri
13è Ball Country & Line Dance Esclanyà
Concert de Música Sacra Girona
Presentació del llibre "El camí del nom. Itinerari d'un pintor supervivent"Girona 
5a Marxa Nòrdica Solidària Girona 
4rt Concert Solidari Dolors Vicens La Bisbal d'Empordà
8 de març - Trobada de cultures i cuines del món Llagostera
Mercat de Flors Navata
Mercat de Flors Navata
Dinar Solidari Porqueres
Parada a la Fira de les 40 hores Ripoll
14è Sopar Solidari Ripollès Ripoll
1r Torneig de pàdel Diari de Girona Sant Gregori
Xocolatada benèfica 1r Torneig de pàdel Diari de Girona Sant Gregori
1a Cursa de la Dona Sant Joan les Fonts
7a Oncoesquiada Setcases
Dinar solidari Vilademuls
Abril
Camins solidaris Anglès
Parada solidària Sant Jordi Banyoles, Figueres, Girona, Massanes, Palafrugell, 

Palamós, Palau-saverdera, Salt, Tossa de Mar
VII Caminada Solidària Cabanes
Desfilada de moda Camprodon
Mou-te per una bona causa! Cassà de la Selva
Parada a la Fira de locomoció i artesania Fornells de la Selva
XVIII Fira d'Entitats de Voluntariat Social Girona
SolidActing - Gala Benèfica La Jonquera
Plantes i flors solidàries La Vall d'En Bas
 Somiant sota la pluja (espectacle amateur musical) Palamós
1a Marxa Petjades de Fang Quart
3a Desfilada de Moda a benefici d'Oncolliga Girona Riells i Viabrea
10è aniversari Caminada popular d'ajuda al malalt de càncer Ripoll - Campdevànol
Parada de flors solidàries Sant Hilari Sacalm
Maig
6a Festa Solidària Arbúcies 
Parada a la Fira de Corpus Banyoles
5a Marxa Solidària - Oncolliga't en Marxa Blanes
1a Cursa de la Dona Castelló d'Empúries
XX Marxa Popular Solidària contra el Càncer Cornellà del Terri
15è Dinar Solidari - Gran Suquet de Peix Flaçà
Bombolles de paper teatre Girona
Parada solidària a la Fira de l'1 de maig La Bisbal d'Empordà
Festival Solidari Llagostera 
Bar solidari de la Festa Major Llagostera 
 Somiant sota la pluja (espectacle amateur musical) Palamós
Oncoextreme 2018 Palamós
Arrossada solidària Palamós
Caminem pel Càncer - 4a Marxa Solidària Parlavà
II Marxa Popular del Fuet i spinning solidari Porqueres
Passejada per Rabós Rabós d'Empordà
Parada solidària a la Fira del Trasto vell Sant Joan de les Abadesses
Postulació Sant Joan de les Abadesses
III Cursa Solidària de Primavera Sant Julià de Ramis
Parada al Mercat de 2a mà Santa Cristina d'Aro
Juny
Desfilada de modes Begur
Tastets de Cuines del món i Concert de Música Catalana Bellcaire d'Empordà
Oncoswim 2018 Llafranc
Parada a la Fira de la Cirera Llers
Parada a la Fira de Corpus Mont-ras
Marxa Popular del Barri de Bonavista Olot
Tercera Trobada Solidària Oncolliga de Vehicles Clàssics Olot
Desfilada solidària Porqueres
Sopar Solidari Quart
Concert solidari de l'Escola de Música Güell Riells i Viabrea
Festival Fem Música Santa Coloma de Farners
Parada a la Fira de la Cirera Terrades
Caminem pel Càncer - 3a Marxa Solidària Tordera
10a Baixada a peu de Mas Ventós amb lluna plena Vilajuïga

Llistat d’activitats organitzades durant el 2017 per la Fundació Oncolliga 
Girona i la Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer



Fundació Oncolliga Girona · memòria 2018

43

Annex



www.oncolligagirona.cat


