MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA

La memòria que presentem vol mostrar les activitats realitzades l’any 2017 per
un petit grup de voluntaris, i un exercit de col·laboradors de ONCOLLIGA
comarques de Lleida.
ONCOLLIGA va néixer amb la voluntat de donar suport i aportar el seu gra de
sorra en la lluita contra el càncer a les nostres comarques; amb un lema molt
clar: els ingressos que s’originen a les nostres comarques s’invertiran al nostre
territori: les Comarques de Lleida.
ONCOLLIGA s’organitza bàsicament en voluntariat no professional; és a dir,
no disposem de personal en nòmina. Altrament quan és necessari, contractem
serveis externs per tal de garantir serveis professionals com podria ser: suport
psicològic, gestió comptable o professorat per a formació de voluntariat.
La nostra font de finançament principal esdevé de la campanya anual: “Una flor
per a un projecte”. Aquesta intervenció mou centenars de col·laboradors i
voluntaris d’ONCOLLIGA, que s’aboquen a fer flors de papers que després
ofereixen a la ciutadania, invitant-los a participar en un projecte contra el
càncer.
La memòria que llegiu, no us explicarà les vivències que enriqueixen el dia a
dia del voluntariat, però sí que us donaran una idea de la seva dimensió, i
potser us animi a participar, si encara no ho feu, en un dels nostres programes.
Passem doncs, a explicar-vos de forma resumida la cronologia d’activitats
realitzades el 2017, de les quals ens sentim molt satisfets, amb l’esperança que
al 2018 sigui un any encara millor.
Moltes gràcies
Enric Martí Suau
President Oncolliga comarques de Lleida

3 – 4 FEBRER
DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER. CAMPANYA POSEM-HI PEBROTS A
CANCER.
Coincidint amb la diada del càncer, ONCOLLIGA, la federació catalana
d’entitats contra el càncer (FECEC), i supermercats CONDIS, participen en la
campanya: “Posem-li pebrots al càncer”, una diada que pretén sensibilitzar
sobre la malaltia.
Supermercats CONDIS subministra bosses amb dos pebrots al seu interior,
que s’oferien als clients que entren a comprar als seus establiments els dies de
la campanya. El client paga a caixa l’import de les bosses; i CONDIS ho
reingressa a les entitats col·laboradores (FECEC).

13 DE MARÇ
VISITA A LA ENTITAT OSONA CONTRA EL CÀNCER
Voluntaris integrants la junta d’Oncolliga comarques de Lleida, vam tenir
l’oportunitat de conèixer de prop l’associació Osona contra el càncer, i canviar
impressions amb alguns dels voluntaris d’aquella entitat.
La presidenta, senyora Montserrat Freixes; i el vicepresident, Dr. Eduard
Batista-Alentorn, van compartir les particularitats d’Osona Contra el Càncer,
fent un repàs de les activitats més rellevants.
Una trobada càlida i enriquidora.

30 DE MARÇ
ACTE DE LLIURAMENT DEL RECURS A L’HOSPITAL L’ARNAU DE
VILANOVA
És el dia més esperat de l’any:
ONCOLLIGA mostra el projecte
aconseguit amb la venta de
flors, a tots els col·laboradors i
voluntaris participants a la
campanya “Una flor per a un
projecte”.
L’acte va tenir lloc a la sala
d’actes de l’Hospital universitari
Arnau de Vilanova, i va comptar
amb l’assistència del gerent
territorial de l’ICS, Dr. Mateu
Huguet, i el Dr. Juan Buenestado, adjunt al servei de digestiu que va rebre de
la mà del tresorer un xec de 24.000,00€ per a l’adquisició d’un equip diagnòstic.
Enguany, amb la recaptació de la flor 2016, s’ha adquirit un vídeo-processador,
aparell que millora la eficiència diagnòstica de lesions cancerígenes del tracte
digestiu.
L’acte va concloure amb un concert de guitarra i viola, i un senzill refrigeri que
va donar pas a l’intercanvi de felicitacions entre tots els assistents.

24 D’ABRIL
VISITA A ONCOLLIGA GIRONA
Invitats per ONCOLLIGA comarques de Girona, membres de la Junta de Lleida
vàrem poder compartir una jornada d’experiències inoblidables i enriquidores.
La Sra. Lluïsa Ferrer, presidenta de la entitat, va fer una exhaustiva explicació
de les diferents tasques que desenvolupen i els serveis que lliuren a les
comarques gironines.
Una experiència que ens anima a seguir treballant per assolir noves metes en
la lluita contra el càncer.

5 DE MAIG
SOPAR ADIMA
ADIMA i ONCOLLIGA participen des de fa anys en projectes conjunts a favor
dels pacients afectats de càncer de mama.
En aquesta ocasió vam participar en el sopar solidari que organitza ADIMA, a
on vàrem tenir ocasió de compartir moments de joia i emoció.
Per part de la ONCOLLIGA hi assistiren el president, la secretària i una vocalia.
Entre els assistents s’hi trobaven membres d’altres associacions i entitats de
l’àmbit del voluntariat de Lleida.

6 DE MAIG
XIII TROBADA DE VOLUNTARIAT ONCOLOGIC, A BARCELONA
Una vintena de voluntaris d’ONCOLLIGA Comarques de Lleida varen assistir a
la XIII Trobada del Voluntariat Oncològic organitzada per la federació catalana
d’entitats contra el càncer (FECEC).
La jornada té com a objectiu fomentar el reconeixement i els vincles entre els
voluntaris que treballen en l’àmbit del càncer a Catalunya. La trobada és també
un reconeixement a l’esforç i dedicació dels voluntaris per millorar dia a dia la
qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies. Aquest any, la
jornada duia el lema ‘Somriu, ets voluntari’, atesa la necessitat de treballar
l’optimisme com una actitud indispensable pera relativitzar les dificultats i
contratemps de la vida, i en particular per a encarar millor els reptes que el
càncer et planteja com a voluntari.

7 DE MAIG
JORNADA AFANOC BALAGUER POSAT LA GORRA
Les voluntàries d’ONCOLLIGA comarques de Lleida van participar i col·laborar
en la campanya “Posa’t la Gorra, Balaguer”, diumenge 7 de Maig. Agrair a
l'organització deixar-nos participar en aquest dia tan especial, i poder gaudir de
l’esperit solidari tan manifest entre els assistents.

1-2 i 3 DE SETEMBRE
SORT. CAMPAMENTS PER A FAMÍLIES DE NENS AMB CÁNCER
ONCOLLIGA organitza una estada de
cap de setmana a Sort, per a famílies
amb nens afectats de càncer.
Són tres dies de convivència per a
famílies que comparteixen molt més
que una malaltia, i enforteixen llaços
d’amistat per tota la vida.
Les estades han estat finançades per
ONCOLLIGA, amb la col·laboració de
Rotary Club Espot Pallars i l’AFANOC.

24 DE SETEMBRE
FIRA D’ENTITATS DE BALAGUER
ONCOLLIGA va participar a la 17a Fira
d’entitats de Balaguer, invitats per
l’Associació de Dones d’ALMATÀ
d’aquesta ciutat.
Va ser una bona ocasió per compartir
les nostres inquietuds i objectius amb el
públic balaguerí. Una experiència
inoblidable que ens obre les portes a
d’altres actes amb aquest format.

2 D’OCTUBRE
L’HORT D’EN MARÇAL, AL COL.LEGI LA SAGRADA FAMILIA
Les voluntàries de ONCOLLIGA van
passar un dia d’allò més divertit i
entretingut a la jornada de la “Setmana
Catalana de la Prevenció del Càncer
(SECAPC).
Van compartir amb la mainada dels
cursos d’educació infantil del col·legi
Sagrada Família de Lleida l’espectacle

“l’Hort d’en Marçal”. Una obra adaptada
per a fer arribar al públic d’aquesta edat
les recomanacions del codi europeu
contra el càncer. En acabar, les
voluntàries varen
preparar un taller
d’enfilats de fruita (gentilesa del grup
FRUASA) que tenia per objecte
fomentar el consum d’aquest aliment
tant sà, com lleidatà.

6 D’OCTUBRE
XERRADES SOBRE NUTRICIÓ
Durant la setmana catalana de prevenció contra el càncer que va tenir lloc del
29 de setembre al 8 d'octubre, ONCOLLIGA comarques de Lleida juntament
amb la federació catalana d’entitats contra el càncer (FECEC), van organitzar
un seguit d’activitats per a fomentar els hàbits saludables que ens prevenen del
càncer.
Xerrades sobre nutrició i menjar saludables les van poder gaudir, amb molta
acceptació del públic assistent a les localitats de: Torres de Segre, Cervera,
Borges Blanques i Artesa de Lleida.

25 D’OCTUBRE
CASTANYADA SOLIDÀRIA AL CENTRE CÍVIC MARIOLA
Ell Centre Cívic de la Mariola
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya va
organitzar una festa de la
castanyada per tots els seus
associats i amics. La festa va
comptar amb la presència del
delegat territorial, el Sr. Joan
Santacana que va felicitar a
tots els assistents per la
iniciativa de lliurar els guanys
de la festa a una iniciativa solidària. Enguany va ser la Oncolliga amb el seu
programa d’ajut al pacient en situació terminal al seu domicili. Per la seva part,
el Dr. Enric Martí, president de la ONCOLLIGA va agrair la seva participació
solidaria en aquest projecte, altrament dit: “A prop teu”.

29 D’OCTUBRE 2017
PAELLA SOLIDÀRIA, A CÀRREC DEL CENTRE LA ONADA. SERVEIS A
LES PERONES GRANS DE LES GARRIGUES, A LES BORGES BLANQUES
ONCOLLIGA comarques de Lleida va rebre una aportació solidària de part del
centre “Onada Serveis a les Persones Grans”, de les Borges Blanques. El
centre va organitzar una paella popular que va aplegar quatre-cents comensals
en una diada memorable i emotiva. La Sra. Rosa Farré Montalà i la Sra. Ester
Costa que representaven Oncolliga, van agrair l’esforç solidari i el projecte a
què anirien destinats: el programa “A prop teu”, un projecte d’ajut al pacient
afectat de càncer en situació terminal atès al seu domicili.

5 DE NOVEMBRE
ELECCIÓ DEL PUBLILLATGE TORRES DE SEGRE
Desenes de municipis de
la demarcació de Lleida
participen un any més en
la campanya “Una flor per
a un projecte” de la
ONCOLLIGA comarques
de Lleida. A la fotografia el
grup de l’associació de
dones de Torres de Segre,
van aprofitar la tria del
pubillatge per a donar a
conèixer la flor solidària contra el càncer. GRÀCIES per confiar i participar en el
nostre projecte.
És habitual que les diferents poblacions que participen en la campanya “Una
flor per a un projecte” amb la venda de flors, ho facin el dia més oportú en
aquell municipi; ja sigui un dia de fira, festa major o xocolatada popular. La
qüestió és arribar al major nombre de persones amb un missatge clar:
participar en un projecte comú, contra el càncer.

9 DE NOVEMBRE
DIADA DE LA FLOR A LA CIUTAT DE LLEIDA
La campanya “Una flor per a un projecte” va celebrar-se un mes més tard del
que era habitual a la ciutat de Lleida. Associacions de barris i voluntaris de la
Oncolliga van desplegar tots els seus efectius per la ciutat. Enguany per motius

aliens a la nostra organització, la diada es va aplaçar fins el 9 de novembre, la
qual cosa va suposar dificultats afegides a causa de la climatologia adversa.
Malgrat tot, repartits pels diferents barris de la ciutat, es fa la venda de les flors i
es va donar informació sobre la nostra activitat i el projecte d’aquest any.

26 DE NOVEMBRE 2017
FIRA DE SANTA CATARINA A ARBECA
Amb l’objectiu de difondre el nostre projecte,
tres voluntaris de la entitat varen estar
presents a la Fira de Santa Catarina a
Arbeca.
El públic assistent a la fira va mostrar
agraïment i bona predisposició a participar en
el nostre projecte.

1-2 DE DESEMBRE 2017
CURS DE VOLUNTARIAT EN AMBIT D’ONCOLOGIA
Ponents:
•
•
•
•

Dr. Eduard-Batiste Alentor, oncòleg de l’hospital de Vic i vicepresident
d’Osona Contra el Càncer.
Patricia Martí, psicooncòloga d’ONCOLLIGA Barcelona
Rosa, coordinadora del voluntariat de l’AFANOC a Lleida
Dra. Anna Maria Agustí, psicopedagoga i president dels grups
d’acompanyament al Dol de Lleida

Al curs hi vàrem assistir unes 18 persones. Els ponents ens varen fer participar
activament de les xerrades, les quals ens varen aportar nous coneixements
sobre el voluntariat. Varen ser dos dies molt intensos, emotius i enriquidors.

21 DE DESEMBRE 2017
LLITS A DOMICILI
Complint amb els objectius “d’Una flor per a un
projecte 2017”, ONCOLLIGA ha posat en
marxa la distribució dels llits articulats al
domicili del pacient.
Dins del programa “a prop teu” i gracies a la
recaptació de la campanya, s’ha iniciat el
lliurament i recollida de llits articulats. Cal
recordar que des del seu inici (el 2002) fins a
aquesta data els llits els havien de recollir les
famílies, que s’havien de desplaçar fins a Lleida
ciutat a recollir-los.
Davant la dificultat manifestada per molts
familiars de malalts de no trobar el transport
adequat per recollir el llit a les nostres dependències hem decidit dedicar la

recaptació dels diners obtinguts per la venda de la flor del 2017 a finançar el
programa “a prop teu.
De moment, amb el lloguer d’una furgoneta i amb l’ajuda d’uns voluntaris hem
lliurat el primers llits a domicili.

SUPORT AL PACIENT AFECTAT DE CANCER EN SITUACIÓ TERMINAL AL
SU DOMICILI
Durant el 2017 hem fet el préstec de llits elèctrics articulats a malats amb
càncer en fase terminal de la malaltia. La prestació inclou: llits, matalassos,
matalassos antinafres, baranes, cadires de rodes, caminadors i altres suports
per al pacient.
Durant aquest any els familiars dels malalts venien a buscar i a retornar els llits
al magatzem que tenim darrera del local de Balafia. La activitat ha estat la
següent:
Malalts de càncer en fase terminal atesos

49

Dies totals d’ocupació de llits :

5.455

Ocupació

73%

FLORS 2017
Des de primers de setembre en el nostre recinte situat al local social de Balafia,
membres de la junta i voluntàries han estat confeccionant aquestes flors tant
boniques que es veuen a les fotografies. Moltes les vàrem vendre aquí a Lleida
el dia 9 de novembre, altres com podeu veure ens les hem endut a les fires que
hem participat, i algunes en alguns pobles que per diverses circumstàncies
enguany no les podien confeccionar.
També hem tallat i preparat el material perquè les mes de 50 associacions de
dones de diferents poblacions de la província, durant el tercer trimestre de l’any
poguessin confeccionar les seves flors i vendre-les en alguns dels actes que
organitzaven en els seus municipis.

AGRAÏMENT
Ha esta un any intens i ple d’experiències inoblidables. S’han assolit els
objectius principals marcats a principis d’any. Treballar per aquesta causa ha
estat una feina agraïda i reconeguda per malalts i els seus familiars, per aquest
motiu vull tancar aquest relat amb tres agraïments:
En primer lloc a totes les persones que han confiat amb nosaltres i han comprat
una flor de paper; aquest petit gest, multiplicat per 16.000 flors han fet realitat
un nou projecte contra el càncer.
A continuació el nostre reconeixement a tots els que heu fet un pas més i ens
acompanyeu com a socis de la ONCOLLIGA. Vosaltres manteniu viva la flama
de la esperança per treballar per a nous projectes.
Per acabar una felicitació sincera amb tot el sentiment a tots els membres de la
junta de la ONCOLLIGA: Àngels Vilà,Ester Costa, Rosa Ferré, Pilar Badia, Mª
Josep Mata, Josep Berenguer i Antonieta Peris; que des d’un principi s’han
entregat de cos i ànima per fer de la nostra entitat una associació de servei
basada en el voluntarisme i entrega als afectats de càncer.
A tots moltes gràcies, i a seguir...
Enric Martí Suau
President Oncolliga comarques de Lleida

