MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA
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L’ONCOLLIGA neix l’any 1989 amb la voluntat de donar suport en la lluita
contra el càncer a les nostres comarques amb una premissa clara: la totalitat
dels recursos originats a les nostres comarques han de revertir en els seus
ciutadans.
L’ONCOLLIGA s’organitza i ofereix serveis des del voluntariat i defuig el
caràcter professional en la seva estructura, de manera que ningú a l’entitat no
està subjecte a cap nòmina. Altrament, i quan així ho requereixi la necessitat,
l’ONCOLLIGA podrà garantir que determinats serveis específics puguin ser
contractats puntualment i externa. És el cas del suport psicològic, la gestió
comptable o el suport de professorat per a la formació de voluntariat.
Ser voluntari és un camí de coneixement d’un mateix i un espai de retrobament
amb el món que ens envolta; fa sentir i compartir emocions, i obre les portes a
la reflexió més profunda de l’ésser humà. Desitgem que la lectura d’aquest
memoràndum esperoni la participació de nous voluntaris.
La cronologia d’accions i activitats que s’explica a continuació només ha estat
possible gràcies a la participació de centenars de voluntaris i de milers de
ciutadans que han donat la seva confiança al projecte ONCOLLIGA. A tots ells,
el nostre agraïment.
Moltes gràcies.
Enric Martí Suau
President ONCOLLIGA comarques de Lleida
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FIRA DE L’OLI DE QUALITAT VERGE EXTRA DE LES GARRIGUES A LES
BORGES BLANQUES
Un any més, l’ONCOLLIGA ha participat en la Fira de l’oli verge extra, a la
capital de les Garrigues. La fira de l’oli és una plataforma immillorable per
compartir projectes i anhels de la nostra entitat amb el ciutadà.
2-3 FEBRER
DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER. CAMPANYA “POSEM-HI PEBROTS
AL CÀNCER”.
Coincidint amb la diada del càncer, l’ONCOLLIGA, la Federació Catalana
d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i supermercats CONDIS participen en la
campanya “Posem-hi pebrots al càncer”, una diada que pretén sensibilitzar
sobre la malaltia i posar en valor com afrontar el càncer amb la major dignitat.
Supermercats CONDIS subministra bosses amb dos pebrots a l’interior, que
s’ofereixen als clients que entren a comprar als seus establiments els dies de la
campanya. L’import recaptat es dedica íntegrament a projectes de confort per a
pacients que es troben en procés de la malaltia.

7 DE MARÇ
Membres de la Junta de l’ONCOLLIGA van traslladar-se als centres per a
serveis integrals de la gent gran “SUMAR”, situats a la Granadella i a Maials.
Allà s’hi van impartir dos tallers de flors. Els participants van mostrar molt
interès i afinitat pels objectius i projectes que persegueix l’ONCOLLIGA.
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15 DE MARÇ
ACTE DE LLIURAMENT DEL RECURS A L’HOSPITAL ARNAU DE
VILANOVA
És el dia més esperat de l’any. L’ONCOLLIGA mostra públicament els projectes
i recursos aconseguits amb les campanyes: “Una flor per a un projecte”;
“Posem-hi pebrots al càncer”; l’ampliació del programa “Llits a domicili en la
primera”, i suport al pacient immunodeprimit, en règim d’especial aïllament,
amb l’adquisició de quatre bicicletes estàtiques en la segona.
L’acte, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova i va comptar amb l’assistència del Dr. Marcos Serrano, el Dr. Tomàs
Garcia i el Dr. Mateu Huguet, va ser d’una gran emotivitat.
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L’acte de presentació va
concloure amb un petit
concert del duet Tres
Pentagrames, format per la
Júlia Sanfeliu, a la veu, i la
Laia, al piano. Acte seguit
d’un senzill refrigeri, que va
donar pas a l’intercanvi de
felicitacions entre tots els
assistents.

8 D’ABRIL
CURSA CIRCUIT DE L’OBAGA
Malgrat el temps plujós, hem participat en la cursa Circuit de l’Obaga realitzada
a Tiurana. Circuit de l'Obaga és un esdeveniment esportiu solidari que destina
part dels beneficis recaptats a la lluita contra el càncer. El 2017, i per segon
cop, han destinat els fons solidaris al nostre projecte “Bicicletes estàtiques per
a pacients immunodeprimits” (juntament i complementant la campanya “Posemhi pebrots al càncer”).
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5 DE MAIG
XIV TROBADA DE VOLUNTARIAT ONCOLÒGIC A BARCELONA
Activitat lúdica, formativa i de posada en comú d’experiències de voluntariat entre les
entitats catalanes que lluiten contra el càncer i estan federades a la FECEC.
En Santi Serratosa ens va posar en moviment amb mímica i música, i en Jordi Muñoz
va accelerar els nostres cors amb les millors vivències de voluntariat. Tot plegat va
resultar una experiència tan enriquidora com inoblidable.

.
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6 DE MAIG
JORNADA AFANOC BALAGUER “POSA’T LA GORRA”
L’ONCOLLIGA comarques de
Lleida va sumar-se a la
campanya “Posa’t la gorra”,
celebrada a Balaguer. Dins la
jornada es va organitzar un
taller de flors a càrrec de les
voluntàries Pilar, Jose i Teresa.

1a LEUCÈMIA FIELD SCAPE
L’ONCOLLIGA participa en la 1a
Leucèmia Field Scape, que va tenir
lloc als camps de lavanda d’Aromes
de Can Rosselló.
Una jornada solidària i a favor de la
leucèmia que va comptar amb un
nombrós públic, el qual va participar
en
les
diferents
activitats
organitzades. Els voluntaris van
col·laborar en la logística de l’acte,
concretament
a
enllestir
una
gimcana.

6 DE JULIOL
FESTA MAJOR D’ARTESA DE LLEIDA
L’ONCOLLIGA i membres de l’associació de
jubilats d’Artesa de Lleida vàrem oferir
informació en un estand de flors, a l’entrada
del ball de festa major. Artesa de Lleida va
participar molt activament en la nostra causa i
va compartir els nostres objectius cap al
territori.
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3 DE SETEMBRE
INICI DE LA CAMPANYA DE CONFECCIÓ DE FLORS AL CENTRE SOCIAL
DE BALÀFIA
A primers de setembre al centre cívic de Balàfia, l’ONCOLLIGA va obrir les
portes als tallers de flors 2018 per a la campanya “Una flor per a un projecte”.
De dilluns a dijous, de 17.00 a 19.00 hores, voluntaris i mestres floristes van
posar fil a l’agulla per a confeccionar sis mil flors de paper, que se sumaran a
les deu mil que faran a la resta de poblacions de les comarques de Lleida.

6-7 D’OCTUBRE
FIRA DEL PRÉSSEC A ALFARRÀS
L’ONCOLLIGA participa en la Fira del préssec d’Alfarràs per primer cop. A la
fira es va presentar el nou disseny de la flor per a l’any 2018. La participació va
ser molt positiva i va comptar amb una gran acollida per part del municipi.
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11 D’OCTUBRE
DIADA DE LA FLOR A LA CIUTAT DE LLEIDA
L’ONCOLLIGA surt al carrer amb la seva campanya més emblemàtica: “Una
flor per a un projecte”. Disset parades a Lleida ciutat i més de cinquanta pobles
arreu de la demarcació de Lleida que s’hi involucren per assolir un projecte
comú.
Els projectes del 2018 estan dedicats a dos equipaments diagnòstics i de
tractament contra el càncer:
- Un escàner digital Molemax per al diagnòstic de càncer de pell.
- Un ecògraf mini, apte per a la localització de tumors en el moment de la
intervenció del càncer de mama.
Ambdós equips han estat cedits a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Gràcies a totes les voluntàries que han participat en aquesta activitat.

22 D’OCTUBRE
MERCAT A TÀRREGA
Voluntaris de l’ONCOLLIGA de Lleida
es desplacen a la capital de l’Urgell per
a organitzar una taula informativa
sobre els objectius i projectes de
l’ONCOLLIGA. Les voluntàries van
oferir flors participatives als targarins.
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29 OCTUBRE
INICI DE LA CAMPANYA “2.000 KG DE COURE CONTRA EL CÀNCER”
L’ONCOLLIGA s’implica amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que enguany
dedica el seu esforç al càncer.
L’ONCOLLIGA participa en la Marató amb la iniciativa “2.000 kg de coure
contra el càncer”. Aquesta campanya busca la participació més transversal i
amb un gran repte: aconseguir la major quantitat possible d’euros en monedes
d’un, dos i cinc cèntims d’euro, com a símbol de major participació. Es varen
repartir garrafes de cinc litres a més de dos-cents comerços de la plana de
Lleida.
Les garrafes obtingudes varen ser pesades en el decurs d’una xocolatada
amenitzada amb la música del conjunt Los Polillas i el bon tracte del Postu,
conegut personatge lleidatà.
Els resultat va ser de 8.905,87€ en xavalla i es va convertir en l’activitat de la
Marató que va recaptar més a les comarques de Ponent. L’import va ser
ingressat al compte de la Marató. L’ONCOLLIGA va assolir els costos logístics
de tota la campanya.

DEL 5 A L’11 DE NOVEMBRE
VII SETMANA CATALANA DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER
L’ONCOLLIGA comarques de Lleida participa en la Setmana catalana de la
prevenció contra el càncer, que organitza la FECEC.
L’objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la necessitat
d’adoptar estils de vida saludables per prevenir la malaltia.
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Amb el lema “Fes de la teva salut una tradició: menja sa i mou-te” s’organitzen
un seguit de tallers que van dirigits a públic de totes les edats i tenen la finalitat
d’implementar les recomanacions alimentàries bàsiques per tenir una dieta
sana i equilibrada. Aquesta activitat ha estat impartida per la nutricionistadietista Nuria Bea sota el tema “Menús saludables per a carmanyola”.
Els tallers han tingut lloc a:






Belianes: llar dels jubilats.
Lleida: centre cívic de la Mariola-Lleida i Associació de dones del Clot.
Montgai: sala d’actes.
Verdú: sala d’actes del Castell.
Anglesola: poliesportiu.

Una altra activitat d’aquesta setmana catalana és “L’hort d’en Marçal”.
Adreçada a mainada d’entre 5 i 7 anys, incideix en la necessitat d’incloure fruita
i verdura en la nostra dieta. Amb l’espectacle infantil “L’hort d’en Marçal” es
mostra, mitjançant titelles, les propietats de la fruita i la verdura. Aquest
espectacle va acompanyat d’un taller per fer broquetes de fruita.

Voluntaris de l’ONCOLLIGA varen preparar
fruita pelada perquè els nens i nenes
elaboressin les seves borquetes de fruita.

C/ Terrassa 1, Centre Cívic de Balàfia, 25005, Lleida – 610732010 www.contraelcancer.org

17 I 18 DE NOVEMBRE
FIRA DE L’OLI DE MAIALS
Taula informativa a la Fira de l’oli de Maials, amb oferiment de flors
participatives de la campanya “Una flor per a un projecte”.
Ben situats a l’entrada del recinte, vàrem poder informar els assistents dels
projectes 2018 així com dels objectius de la nostra entitat.

15 DE DESEMBRE. PESADA DE LES GARRAFES DE MONEDES DE
COURE
VIGÍLIA DE LA MARATÓ
El dies 14 i 15 de desembre,
es posa fi a la campanya
“2.000 kg de coure contra el
càncer” amb una xocolatada
popular i la pesada de les
garrafes que durant dos
mesos han estat distribuïdes
en diferents comerços i
entitats que hi han participat.
La festa va estar acompanyada del grup
musical Els Polillas i la participació del
personatge lleidatà en Postu.
En acabar, es va constatar un marcador de
1.050 kg de coure, que dies més tard van
aportar la quantitat de 8.905,87 € i es varen
ingressar al compte de la Marató.
Va ser una festa emotiva i amb molta
participació, amb la implicació del comerç,
voluntaris, associacions de dones, amics,
familiars i de tota la societat civil.
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ACTIVITAT REGISTRADA AL PROGRAMA “LLITS A DOMICILI”
“Llits a domicili” és un programa de suport adreçat a la persona diagnosticada
de càncer que es troba en procés de cures pal·liatives al seu domicili.
El programa cedeix llits articulats elèctrics amb matalassos antiescares i
diferents complements de forma gratuïta, que faciliten l’atenció de la persona
malalta i també del seu cuidador.
El programa “Llits a domicili” neix amb la primera campanya “Una flor per a un
projecte” l’any 2002. El 2017, el programa es reforça amb la renovació d’equips
i adquisició de nou material, alhora que s’inclou el transport dels llits fins al
domicili del pacient, la qual cosa facilita l’accessibilitat a la prestació.

Activitat 2018, programa “Llits a domicili”:

Llits útils el 2018

18

Nombre d’estades òptimes (18 llits*365 dies)

6.570

Nombre de pacients que han fet ús d’un recurs o altre

136

Nombre de pacients que han fet ús d’un llit articulat

120

Nombre de dies que han estat ocupats els llits

5.831

Estada mitjana de dies per pacient

48.59 dies/pacient

Índex d’ocupació dels llits disponibles

89%
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2018
INGRESSOS
Quotes de socis
Projecte flor

2.496,00
26.605,75

Aportació cursa Tiurana

799,00

Campanya "Posem‐li pebrots al càncer"

1.164,08

Vermut Vianixa

638,70

Donació l'Onada de Borges

500,00

Ingressos diversos web

640,00

Donatius diversos i per a ús de llits, etc.

580,00

Donatius diversos

889,26

Subvencions

8.595,74

Campanya Marató

8.950,87

51.859,40

TOTAL

DESPESES
Recursos 2018
COMPRA MOLEMAX

25.890,19

COMPRA ESCÀNER ULTRASONIC MAMA

12.705,00

COMPRA LLITERA ELECTRICA

1.131,35

COMPRA 4 BICIS

2.101,01

PROJECTE TAXI RADIOTERÀPIA

705,19

PROJECTE MARATÓ DE TV3 I CAT RÀDIO
Projecte llits (distribució i manteniment)

9.943,03
11.891,23

Despeses Projecte Flor

2.507,81

Despeses relació amb entitats

1.673,99

Despeses corrents (administració, telèfon, assegurança, etc)

4.750,10

73.298,90

TOTAL
resultat de l'exercici

‐ 21.439,50

El saldo negatiu s'explica per la datació de les factures corresponents
a la compra d'equipaments l'any 2017 i facturats el 2018
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