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QUI SOM?        
 
Petita història 
 
La Fundació d’ajuda Oncològica, Oncovallès és una institució no lucrativa que neix amb 
l’objectiu de donar suport i ajuda psicooncològica integral als malalts de càncer i als 
seus familiars.  
 
El maig del 2002 ens començàvem a fer visibles a la societat granollerina, preveient poder 
cobrir tot el Vallès Oriental, amb el nom “Associació Granollers i Vallès Oriental Contra el 
càncer”, amb el suport de l’Ajuntament de Granollers. D’associació passa a fundació el 28 de 
març del 2006. 
Es va signar conveni amb els 3 Hospitals comarcals i amb CatSalut, 40 CAP’S i a les 
Farmàcies del Vallès Oriental, per arribar a tothom per tenir cura del dia a dia del malalt. Tenint 
en compte els efectes secundaris dels tractaments oncològics, i així aconseguir un treball en 
equip per fer una millor qualitat de vida, facilitant un model de treballa emocional, que permeti 
l’abordatge de les seves necessitats tant dels malalts com  del seus familiars. 
Desprès de  18 anys d’experiència ens reafirmem en el que ja dèiem quan varem començar 
sota el lema “La prevenció va primer” , ho treballem des de Salut Pública dels ajuntaments de 
la comarca.  
 
Tal i com indica el seu nom, “Oncovallès”,donem cobertura a tota la comarca del Vallès 
Oriental ja que hem obert les portes a totes poblacions de la nostra comarca. 
Al tancament de l’exercici 2019 donem servei als 39 municipis del Vallès Oriental. 
 
Col·laboracions i convenis 
Any rere any, hem anat ampliant els convenis amb diferents Ajuntaments del Vallès Oriental. 
Així com amb els tres Hospitals Comarcals i entitats: la Universitat de Barcelona,  la Universitat 
Blanquerna,Universitat de Vic, el col·legi de fisioterapeutes, l’Institut Català de la Salut, 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Mútua del Carme, Consorci de 
Normalització Lingüística, Fundació Universitària Martí L’Humà i Departament de Justícia. 
Darrerament ens han ofert formar part d’un Portal de Salut de l’ICO, on els pacients oncològics 
poden fer consultes opcionals a les visites concertades i visites amb els oncòlegs de diferents 
patologies. 
 
Avui, a la Fundació Oncovallès, comptem ja amb un gran ventall de serveis, tallers 
terapèutics, campanyes de prevenció amb taules informatives i xerrades, activitats per a 
la recaptació de fons i sortides culturals. 
 
Entre professionals i voluntaris, cada dia anem construint la fundació del demà, apostant per la 
qualitat dels nostres serveis i aportant un compromís social. 
 
Actualment la Fundació està formada per: 
-  Un patronat format per 8 Patrons que depenen d’un Protectorat. 
-  Un Comitè Tècnic Sanitari  format per 10 especialistes que vetllen per el bon  funcionament 
sanitari. 
-  Un Consell de Direcció format per el President, la Coordinadora, Cap del departament de 
Salut,la Adjunta a Direcció, la Coordinadora de Serveis i Tallers, la Secretària de Patronat, la 
Cap de Comunicació, la Cap d’Activitats i el Cap de Voluntariat. 
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- També formem part del Junta de la FECEC. 
-  El personal d’Oncovallès està format per 8 professionals en plantilla, 46 voluntaris 
especialistes, 290 voluntaris puntuals i més de 700 col·laboradors entre empresaris, 
professionals, socis... 
 
I així ha estat com  des de 2002, amb l’esforç i voluntat de molta gent que confia i treballa amb 
nosaltres, els somnis s’han anat fent realitat. 

 
Missió 
 
Quan parlem del càncer no podem oblidar que es tracta d’una malaltia que transcendeix més 
enllà de la problemàtica purament mèdica i afecta a la dimensió psicosocials de la persona: les 
seves relacions de parella, familiars i socials, la seva vida laboral, la seva economia, 
capacitats, habilitats, recursos, etc. En definitiva, afecta la totalitat de la persona i la unitat de 
convivència. 
 
Per això, la nostra missió és la d’atendre, no solament els aspectes biològics o orgànics, 
sinó també aquells aspectes psicològics i socials de la persona malalta de càncer i del 
seu entorn proper per tal d’oferir una atenció global i eficaç. 
 
Més específicament  
Crear i desenvolupar programes i projectes que afavoreixin en la millora de la qualitat de 
vida del malalt i dels seus familiars.      Treballar amb els factors socials que incideixen en el 
procés salut-malaltia, així com en el tractament de problemes psicosocials que apareixen en 
relació a les situacions de malaltia, ja sigui aspectes relatius al desencadenament de la 
situació (aspectes previs a la malaltia) o bé a conseqüència d’aquesta (derivats de la malaltia). 
Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància del suport que necessiten les     persones 
afectades pel càncer.      
Donar assessorament psicosocial a pacients i als seus familiars. 
 

Objectius 
 
Aprofundir en el treball d’ajuda al malalt,  així com, en el suport personal i 
d’assessorament continuat amb els seus familiars.  
Ser model de reflexió i transformació social, a través del compromís personal i amb la 
comunitat, atenent les qüestions no ateses per a la societat i l’administració pública, pretenent 
aconseguir la màxima qualitat de vida de la persona malalta de càncer. 
 Obrir nous camins d’inclusió social, vinculats en la promoció de l’oci i el lleure en el món 
de la malaltia.  
Donar serveis a la societat, partint d’un autofinançament de l’entitat, gestionant els recursos 
per tal d’obtenir un màxim de rendiment social. 
Ampliar el nostre treball en xarxa amb la col·laboració amb d’altres entitats i institucions 
assistencials que promoguin l’assistència integral de les persones afectades per el càncer. 

 
Valors 
 
Voluntariat. Eix bàsic en la nostra manera d’actuar i treballar, com a complement essencial al 
treball professional, donant una qualitat humana en l’acompanyament a les persones. 
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Solidaritat amb aquell que pateix a causa de la malaltia. 
Respecte per a la dignitat de la persona malalta, fomentant el seu creixement integral. 
Escolta, acollida, i familiaritat amb les persones malaltes, els seus familiars, els nostres 
professionals , i amb tots els nostres voluntaris. 
Cooperació i treball en equip. Només el treball en xarxa pot ajudar a lluitar per aconseguir un 
millor benestar per a totes les persones malaltes de càncer i els seus familiars. 
 

Beneficiaris 
 
Oncovallès, atén a malalts, familiars i cuidadors de tot el Vallès Oriental. 
Des de la fundació s’atenen a tot tipus de càncer tot i que el majoritari és el de mama, seguit 
del càncer de colon, pròstata, pulmó i leucèmia. 
Les edats dels pacients donen idea de la incidència del càncer cada cop en persones més 
joves. La majoria de malalts atesos tenen entre 30 i 60 anys. 

Un altre col·lectiu que és atès cada cop amb mes freqüència són les nouvinguts; cal destacar 
que, a banda de les dificultats de qualsevol malalt s’hi afegeixen altres realitats com  ara la 
dificultat de regulació, la manca de feina, de suport familiar, les dificultats de comunicació,... 
Solen ser casos molt complexes i que requereixen una actuació global i la intervenció de 
diferents serveis socials i sanitaris i una gran coordinació. 

Donada la situació econòmica actual, les actuacions en contacte amb els serveis socials, tant 
d’ajuntaments, hospitals, atenció primària i altres entitats socials són cada vegada més 
constants. Un 53% de les persones que precisen els serveis de la fundació estan al llindar de 
la pobresa o la exclusió social, fet que agreuja l’estat psicològic i evolutiu dels malalts. La 
destinació de recursos i atenció per solucionar aquestes necessitats requereixen moltes hores 
d’implicació i dedicació per obtenir resultats positius.. 
 
Les campanyes de prevenció i voluntariat van dirigides a tota la població en general amb 
accions específiques per a nens i joves. 
 

Estadístiques 
 
Al tancament de l’any 2019 han requerit els nostres serveis mes de 3.000  persones que han 
estat ateses a la Seu i als Hospitals de la comarca, donant servei als 39 municipis del Vallès 
Oriental. 
 

Futur 
 
Diàriament el nostre equip de professionals estudia nous projectes i estudis de viabilitat 
enfocats a les necessitats de la nostra societat actual. 
Ho podríem definir com a somnis d’una necessitat real. Les necessitats dels malalts afectats 
van íntimament lligades a les dels familiars o cuidadors. 
L’estil de vida d’aquests últims pot beneficiar o perjudicar molt als malalts. Per aquest motiu 
somiem en arribar a crear un Centre de Dia on els afectats puguin ser acollits i acompanyats 
durant els efectes secundaris produïts pels tractaments, promovent l’estabilitat familiar, ajuda i 
qualitat de vida per ambdues parts. 
 
 



 

 

 

QUE FEM? 

Els nostres projectes i serveis tenen com a finalitat 

cobrir les necessitats dels malalts i les seves 

famílies des d’un treball integral i psicooncològic. 

Els tractaments psicològics i socials d’aquesta 

malaltia es tenen en compte cada vegada més, no 

només perquè s’ha demostrat que milloren la 

qualitat de vida del pacient, si no per la influència 

positiva que té al benestar mental en l’evolució de 

la malaltia. 

 

Fundació Oncovallès 

Av. Del Parc, 9 5a i 6a Planta  

Granollers 

fundacio@oncovalles.cat/ www.oncovalles.cat 

Horari: Dll a Dj 09.30 h a 13.30 h  

i de 16 h a 20h  

Dv: 09:30 h a 13:30 h i de 15.30 h a 19.30 h 

 

¡DEMANA HORA! 

93 870 01 67 

 

ONCOVALLÈS DONA SERVEI A TOTA LA 

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL 

http://www.oncovalles.cat/


2  

 

 
       Serveis 
2.-   Acollida i acompanyament 
2.-   Psicooncologia 
2.-   Parlem de Sexualitat 
3.-   Mindfulness 
4.-   Art-teràpia 
5.-   Deixar de Fumar 
6.-   Grup d’Ajuda Mútua-Atenció al Dol 
7.-   Cursets per familiars i cuidadors 
8/9.- Fisioteràpia i Pressoteràpia 
10.-  Mou-te pel càncer, Hidroteràpia i Rehabilitació a l’aigua 
11.-  Fletxes per l’esperança  
12.-  Atenció Nutricional 
13.-  Naturopatia 
14.-  Acupuntura Oncològica 
15.-  Reiki Oncològic 
16.-  Somriures Positius 
17/18/19.-  Imatge Personal aplicada a l’oncologia 
20.-  “La Pell té Memòria”, Casals d’estiu i Casals d’avis 
         Atenem i Orientem les Demandes Socioeconòmiques 
21.-   Reprèn la vida laboral, formació i inserció laboral 
22.-   Servei+Informació+Drets 
         Tallers terapèutics 
23.-   Cuina Saludable 
24.-   Coixins del cor 
25.-   Solidari 
25.-   Reciclatge 
26/27.-  Logística 
28.-    Lletres:  Premi Poesia i Prosa Pepi Pagès-Oncovallès poètic 
29/30/31/32.-  Amb les Escoles, per donar a conèixer la Fundació i 
la malaltia 

 Treball de recerca 

 Serveis comunitaris 

 Premi dibuix 
33/34.-  Formació a les Empreses 
35.-   Serveis a la comunitat des de Justícia 

Avgda. del Parc, 9 6ª Planta  
08402- Granollers  

       Tel. 93 870 01 67 
NIF: G 64.107.188  

www.oncovalles.cat    
   fundacio@oncovalles.cat 

mailto:fundacio@oncovalles.cat
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SERVEI DE PSICOONCOLÒGIA 
 

 ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT  

 

 VISITES CONCERTADES 

 

 PARLEM DE SEXUALITAT:  

 

La Sexualitat està inclosa en tots els àmbits de la 

nostra vida tot i així ens costa molt parlar d’ella. 

Taller mensual dirigit a pacients oncològics i les 

seves parelles. 

Les psicòlogues d’Oncovallès hem detectat una 

dificultat latent sobre l’impacte que té la malaltia en 

la sexualitat (física i/o psíquic). 

Hem creat un espai acollidor/informal on 

treballarem i aprofundirem en tot allò que us 

preocupi, sempre des del respecte; adaptem-nos a 

les necessitats que vagin sorgint. 
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MINDFULNESS I AUTOCOMPASSIÓ  
 

 

TALLER SETMANAL  

 

 

L’atenció plena ens obre al moment present 

acceptant-lo tal com és, pel que podem gestionar la 

nostra experiència amb més facilitat. L’amabilitat 

ens obre el cor al patiment, de manera que ens 

podem donar a nosaltres mateixos el que 

necessitem. L’ humanitat comú ens obre a la nostra 

interrelació essencial, de manera que ens adonem 

de que no estem sols. Junts conformen un estat de 

presència de bon cor, connectada.  

Els tres components clau de l’auto-compassió són: 

- La Percepció el moment present de manera 

equilibrada amb l’acceptació i no judici 

(mindfulness). 

- Un sentit d’amabilitat amb un mateix.  

- Un sentit d’humanitat comú.  
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ART-TERÀPIA  

 

 
INDIVIDUALS O GRUPALS 
 

El taller es basa en una experiència grupal a través 

de l’artteràpia en la qual treballarem amb el 

paisatge intern. Prestar atenció al nostre interior a 

través d’una mirada poètica, les imatges, el 

simbolisme. Sentir-se presents per viure amb 

intensitat amb totes les possibilitats que dona la 

vida. 

 

 

Destinataris:  

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer i 

famílies. 
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DEIXAR DE FUMAR 

 

 

APUNTA-T’HI 

 

Deixar de fumar no és un acte únic, no totes les 

cigarretes es fumen per la mateixa raó, ni en la 

mateixa circumstància, ni tampoc tenen el mateix 

“valor”. Conèixer les característiques que defineixen 

el teu hàbit t’ajudarà a poder desenvolupar una 

estratègia de deshabituació correcta 
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GRUP D’AJUDA MUTUA D’ATENCIÓ AL 

DOL 

 
  

El Dol és un procés natural que forma part de la 

condició humana. 

És un camí d’adaptació psicològic i emocional 

necessari per integrar tota pèrdua. 

En ocasions pot provocar un dolor intens que 

necessiti d’un acompanyament professional per tal 

de facilitar una bona elaboració. 

 

Quan demanar ajuda? 

 

El més habitual és que el dol s’afronti sense 

necessitat d’ajuda professional especialitzada, però 

si no segueix el curs esperat i interfereix en el 

funcionament de la persona, la psicoteràpia és 

imprescindible. 

Davant bloqueig emocional 

Dificultat per assumir la pèrdua 

Sentiment d’apatia, tristesa i ràbia extrema de 

llarga evolució (+ 6 mesos). 
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CURSETS   PER   FAMILIARS   I 

CUIDADORS 

 

CUIDA’T X CUIDAR 

 

La vida del cuidador gira entorn al benestar i cura 

del familiar afectat de càncer, molts cuidadors 

s’obliden de la seva pròpia vida i necessitats.  

Aquesta xerrada te la finalitat  de facilitar un espai 

psicoeducatiu on donar eines d’autocura i 

estratègies per evitar la 

sobrecarrega física i 

emocional del cuidador. 

 

 

 

Punts importants  a tenir 

en compte per a una millora significativa del 

cuidador: 

- Cuidar les emocions 

- Cuidar les relacions 

- Cuidar el cos 

Les xerrades seran periòdiques i es realitzarà a la 

seu de la Fundació Oncovallès, amb grups de màxim 

15 persones per tal de propiciar la participació 

activa dels cuidadors assistents. 

Les xerrades seran dirigides per les psicòlogues de 

la fundació. 
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FISIOTERÀPIA I PRESSOTERÀPIA 

 

 Visites concertades Fisioteràpia 

 

Servei de fisioteràpia, pressoteràpia i mobilitat i 

coordinació (projecte limfedema) 

  

Objectiu General  

 

Aplicar el drenatge limfàtic a través de diferents 

tècniques de fisioteràpia, pressoteràpia, mobilitat i 

coordinació, per tal de millorar la qualitat de vida 

d’aquelles persones intervingudes de mastectomies.  

 

Objectius Específics  

 

- Coordinar diferents professionals per tal que 

esdevingui una atenció global.  

- Realitzar un seguiment setmanal per part del 

Fisioterapeuta, per tal de realitzar un control 

exhaustiu de l’evolució i millora del pacient. 

- Realitzar un estudi a través de registres dels 

perímetres de les dues extremitats per fer el 

seguiment comparatiu complementant-ho amb la 

resta d’informació provenint del tipus d’intervenció 

que s’ha practicat i dels resultats d’anatomia pa-

tològica.  

Ajudar a les persones diagnosticades de càncer 

durant el temps que duri el seu tractament i la seva  
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rehabilitació, sempre que els seus oncòlegs  ho 

autoritzin, el fisioterapeuta d’Oncovallès  farà el 

seguiment de tots els pacients amb el temps que ell 

cregui convenient, valorant així la seva rehabilitació. 

 

 

Destinataris: 

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer. 
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MOU-TE PEL CÀNCER  
HIDROTERÀPIA /REHABILITACIÓ A          

L’AIGUA, COMPLEX ESPORTIU THALASSA DE 

CANOVELLES I PISCINA MUNICIPAL LA 

GARRIGA. 

 

OBJECTIU GENERAL 

 

Ajudar a les persones que han estat diagnosticades 

de càncer, mitjançant la pràctica de l’activitat 

física,durant el temps que durin els seus 

tractaments i/o rehabilitació.  

Integrar a les persones en tractament en grups de 

treball conjunts. 

La pràctica d’activitat física als Centres designats es 

farà sempre sota la supervisió i 

autorització del fisioterapeuta d’Oncovallès de les 

persones participants en aquest programa. 

 

 PRIMERA VISITA I SEGUIMENT AMB EL 
FISIOTERAPEUTA D’ONCOVALLÈS 
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FLETXES PER L’ESPERANÇA 
A CÀRREC DEL CLUB DE TIR AMB ARC LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS 

 

El estudi del projecte s’ha fet el Hospital 
Infanta Leonor de Madrid. 

La idea seria fer un petit curs intensiu d’unes 15 

hores repartides i després continuar, durant 

almenys un any, amb unes sessions de 4 hores a la 

setmana repartides en dos dies i sempre sota 

l’atenció d’un tècnic del Club de Tir amb Arc. 

Els objectius són els següents: aconseguir una 

millora a nivell funcional del membre afectat, 

guanyar agilitat i força, eliminar la sensació de la 

pesadesa del braç, millorar l’estrès, l’ansietat i la 

vitalitat, millorar la capacitat d’adaptació als canvis i 

l’actitud, millorar l’equilibri emocional i l’autoestima.   

Per això la contracció i relaxació dels grups 

musculars que intervenen en el tir amb arc 

afavoreixen la circulació limfàtica. 

La “deixada” de la corda quan tirem amb l’arc fa 

que hi hagi una vibració en el braç de l’arc (braç 

afectat). 

Aquesta vibració produeix un micromassatge que 

ajuda a millorar i disminuir el limfedema i, 

conseqüentment, afavoreix la circulació limfàtica. 

 

 PRIMERA VISITA I SEGUIMENT AMB EL 

FISIOTERAPEUTA D’ONCOVALLÈS 
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ATENCIÓ NUTRICIONAL 

 

 

Objectiu General  

 

- Valorar l’impacta d’una intervenció dietètica 

personalitzada en l’estat nutricional i en la qualitat 

de vida dels malalts oncològics durant el tractament 

de quimioteràpia ambulatòria.  

 

Objectius Específics  

 

- Dissenyar una pauta alimentària personalitzada 

adaptada als pacients afectats de càncer.  

- Comparar la pèrdua de pes i de massa muscular 

entre els pacients, portant un control dels que 

gaudeixen de recomanacions dietètiques 

personalitzades.  

- Analitzar i estudiar si es produeixen variacions en 

la ingesta alimentària del malalt oncològic, i 

manifestacions de símptomes secundaris al 

tractament després de rebre recomanacions 

dietètiques personalitzades, avaluant posteriorment 

la seva influència en els paràmetres bioquímics i 

immunitaris.  

 

 

Destinataris:  

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer.  
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NATUROPATIA 

 

 

La Naturopatia és una teràpia que es basa en el 

mitjans naturals que intenten prevenir la malaltia i 

recuperar l’estat de salut potenciant les capacitats 

d’autocuració.  

 

La Naturalesa és un clar exemple d’equilibri i 

regularitat. Aquestes mateixes qualitats són las que 

es requereixen per conservar l’equilibri i benestar.  

La Naturòpata és la professional que exerceix la 

Naturopatia proposant naturalitzar els mitjans i les 

formes de vida de l’ésser humà. La missió principal 

és la d’eliminar substancies nocives estranyes i 

perjudicials que es troben en l’organisme, toxines, 

cèl·lules dolentes, etc... i en el seu lloc aporta les 

substàncies útils i sanes, vitamines, minerals, 

nutrients, plantes, etc... per depurar i regenerar els 

teixits, treballant amb les Flors de Bach i els olis 

naturals.   
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ACUPUNTURA ONCOLÒGICA 

 
Objectiu General  

 

Augmentar el grau de benestar del pacient.  

 

Objectius específics  

 

- Augmentar les defenses naturals del pacient.  

- Calmar l’ansietat que produeix tot el procés.  

- Pal·liar els efectes secundaris dels tractaments 

oncològics, com vòmits, nàusees, malestar, dolors 

locals, sequedat, picors cutanis, irritació de les 

mucoses...  

 

Destinataris:  

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer.  
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REIKI 

 
Objectiu General  

 

Recuperar la mobilitat dels teixits per obtenir una 

sensació de benestar i, el que és més important, 

aconseguir una millora fisiològica o funcionament de 

l’organisme.  

 

Objectius específics  

 

- Equilibrar el cos després d’una disfunció encara 

que el pacient senti el dolor en un punt concret.  

- Alliberar les tensions dels teixits, permetent la 

millora a tot el sistema de defensa i l’homeòstasi 

(equilibri del medi intern).  

 

Destinataris:  

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer. 
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SOMRIURES POSITIUS 

 
Els pacients oncològics així com els 

immunocompromesos, sovint tenen problemes 

derivats de la sequedat bucal, o del propi 

tractament de Radioteràpia o Quimioteràpia, i poden 

patir d’una major incidència de càries així com de 

problemes periodontals o presència d’un quadre 

mèdic denominat “mucositis” que com porti llagues i 

dolor a la mucosa oral.  

 

La col·laboració de la clínica Costa Codina: 

• Una visita Orientativa Oncològica per pacient 

gratuïta que inclou: 

 Exploració. 

 Proves diagnòstiques necessàries. 

 Pla de tractament/prevenció personalitzat. 

 Orientació 

 Seguiment 
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IMATGE PERSONAL  

APLICADA A L’ONCOLOGIA 

 
CONSELLS PRÀCTICS: 

ABANS, DURANT I DESPRÉS DEL             
TRACTAMENT 

 
 Si ha de caure el cabell, informa’t. 

 Quant temps triga a començar a caure?  

 Quant temps triga a sortir el cabell?  

 Puc tenyir-me quan surt el cabell?  

         

 

JA HO HE DECIDIT, VULL UNA 

PERRUCA / LA PERRUCA SERÀ 

GRATUITA 
 

     NATURAL O SINTÈTICA, cadascuna té un 

tractament diferent 

 

 Podem dormir-hi? 

 Com i cada quant es renta. 

 Cal assecar-la? 

 Podem posar-hi productes? 
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ELS MOCADORS 

 
NOMÉS MOCADOR O COMBINAT AMB 
PERRUCA... 

 
 Quina forma han de tenir? 

 De quin color, perquè em combini i 

m’afavoreixi? 

 Quants en necessito? 

 Són iguals els mocadors per a l’estiu que per a 

l’hivern? 

 
ÚS DELS MOCADORS 

 
 Com me’ls poso? 

 T’ensenyarem a posar-te’ls. 

 Sistemes i models per tal que cada dia et vegis 

diferent. 

 Com guardar-los i organitzar-los dins de 

l’armari 

 
EL PÈL: CELLES, PESTANYES  

 
 Puc tatuar-me o micropigmentar-me les celles? 

 Puc depilar-me?  

 Puc posar-me pestanyes postisses?  

 Em puc banyar a platja o piscina amb ella? 
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    LA PELL i EL COS 

 
 Com em puc rentar el cuir cabellut? 

 Com em maquillo?  

 Puc fer-me la manicura i la pedicura? 

 Puc prendre el sol?   

 M’he de protegir alguna part més? 

 

Tallers d’imatge un setmanal i s’atenen urgències 

individuals 

NECESSITATS BÀSIQUES ORTOPÈDIQUES 

 
COM ENS POT AJUDAR L’ORTOPÈDIA? 
QUIN ÉS EL VENTALL DE POSSIBILITATS? 

 
EN CÀNCER DE MAMA: 

 
 Pròtesis de mama totals o parcials. 

 Sostenidors i roba de bany. 

 Limfoedema:  

- Peces de compressió estàndard o a mida. 

- Mànigues, mitges i guants. 
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LA PREVENCIÓ VA PRIMER 

LA PELL TÉ MEMÒRIA 

 

CASALS DE NENS  

 

Dins del marc de la Prevenció, Oncovallès posa en 

marxa  el projecte ‘’La Pell té memòria’’  dins dels 

Casals d’estiu dels ajuntaments del Vallès Oriental 

perquè els més menuts aprenguin i siguin 

conscients que s’han de protegir del sol. Durant els 

mesos de juny i juliol fem als que ho demanin un 

taller de protecció de la pell. 

Amb la col·laboració dels Laboratoris La Roche 

Posay.  

 

 

CASALS D’AVIS 

 

 

Dins del projecte ‘’La Pell té memòria’’ Oncovallès fa 

xerrades d’informació els casals d’avis dels pobles 

del Vallès Oriental sobre la pell dels més grans.  

 

Amb la col·laboració dels Laboratoris La Roche 

Posay.  
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ATENEM I ORIENTEM LES DEMANDES 

SOCIOECONÒMIQUES: 

 

REPRÈN LA VIDA LABORAL 

 

El programa Reprèn la teva vida laboral comença 

amb el Col·lectiu Ronda i Prae Lex, serveis jurídics, 

un grup d’advocats que ajudaran els malalts que 

necessitin assessorament legal, un servei que es 

realitza a les nostres instal·lacions. Us poden ajudar 

a sol·licitar prestacions econòmiques 

per minusvàlids/des, revisar la vostra situació actual 

i resoldre els dubtes que tingueu. 

L’acadèmia Penta Learning ofereix cursos als 

malalts que es vulguin formar durant el temps que 

necessitin per reincorporar-se a la feina, o bé als 

malalts que hagin perdut o no puguin desenvolupar 

la seva feina a causa de les seqüeles de la malaltia, 

per tal que puguin formar-se en noves matèries per 

poder reincorporar-se al món laboral. 

Amb el suport del projecte Reprèn de la Caixa i 

el Grup Sifu i l’empresa Brócoli, gràcies a la seva 

borsa de treball, aconsegueixen reincorporar al món 

laboral persones malaltes de càncer que hagin 

sofert algun tipus d’invalidesa a causa de la malaltia 

amb un grau que els impedeixi desenvolupar la seva 

feina habitual. 
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SERVEI + INFORMACIÓ + DRETS  

 

  ASSESSORAMENT GRATUÏT DELS DRETS DEL 

PACIENTS ONCOLÒGICS 

DE LA MÀ DE COL·LECTIU RONDA I PRAEX LEX 

SERVEIS JURÍDICS 
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TALLERS   TERAPÈUTICS 

  

CUINA SALUDABLE 

 

 

APUNTA-T’HI 

 

El taller de cuina saludable està recolzat per la 

Glòria Gómez, dietista-nutricional en l’ambient 

oncològic i professora de la Universitat Ramon Llull i 

de la Universitat de Vic.  

Un taller especialitzat a càrrec de Lola, directora 

d’Aula Culinària del Vallès que ensenyarà els 

pacients aprendre de quina manera poder cuina i 

conservar  totes les vitamines i nutrients. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

 

 

COIXINS DEL COR 

 
Objectiu General:  

 

Treballar les emocions a través de la companyia i 

la realització d’activitats de costura.  

 

Objectiu específic: 

 

La fundació Oncovallès treballa perquè avui sigui 

possible fer que aquest coixí arribi a mans de 

totes aquelles dones que han estat operades de 

pit i que ho necessiten.  

Es distribueix per tots els Hospitals de la comarca 

perquè els professionals els entreguin a les dones 

acabades d’operades. 

Fer un coixí amb forma de cor per a dones 

intervingudes amb una mastectomia perquè al 

col·locar-se’l sota el braç, pal·lia el dolor de 

l’edema, dóna confort i la protegeix dels possibles 

cops. 
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SOLIDARI 

 
Objectiu General: 

 

Treballar les emocions a través de la companyia i la 

realització d’activitats plàstiques i manuals.  

Objectiu específic: 

Realitzar tallers de manualitats per fer objectes que 

després es puguin oferir a canvi de donatius per 

aconseguir ingressos per la fundació. 

 

RECICLATGE 

 
Objectiu General: 

 

Tot allò que els ciutadans ens facin arribar, els 

voluntaris ho recuperaran, per tal que puguin servir 

de nou, des de les paradetes dels encants 

d’Oncovallès oferirem objectes a baix cost a canvi 

de donatius per tirar endavant projectes de la 

fundació. 

Objectiu específic: 

- Oferir gènere a baix preu a persones i famílies que 

ho necessiten.   

- Promoure el reciclatge per tenir cura del Medi 

Ambient 
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LOGÍSTICA 

 
Objectiu General: 

 

A Oncovallès una de les grans ajudes per poder tirar 

endavant el seus projectes, son les activitats al 

carrer. La Logística, es un dels pilar més importants 

per tal de aconseguir que la sortida al carrer es 

desenvolupi amb normalitat i molt d’èxit.  

Magatzem 

Al magatzem ha d’ estar tot organitzat, 

comptabilitzat i endreçat, i es controla amb una 

estadística, tant la sortida com l’entrada del 

material per tal que si falta res, es pugui aconseguir 

abans de la sortida que es farà al carrer. 

Material 

Taules, cadires, carpes, banderoles, cubetes, 

estovalles, cartells etc... Més tot el material petit 

per el muntatge.  

Marxandatge i Material Corporatiu 

El marxandatge i Material Corporatiu per obtenir el 

donatius a de tenir la mateixa línia que tot el que es 

fa en el magatzem. 
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Campanyes de Prevenció 

Les campanyes de prevenció que fa la Fundació son 

4, Càncer de Còlon, Càncer de Pulmó, Càncer de 

Pell i Càncer de Mama. La preparació del material es 

diferencia per el color de cada tipus de càncer, que 

tindrà a les seves prestatgeries i s’endreçarà tot el 

color que correspon per estar sempre ben 

localitzable.  

La Logística per els voluntaris, demana un perfil 

- Ordenat 

- Metòdic 

- Conèixer be els colors 

- Tenir clar que si la estadística no es porta bé, 

res del que farem tindrà l’èxit que esperem.  

Les sortides el carrer son de moltes hores, molt 

estressants, i de molt de treball, de l’organització de 

la logística dependrà un treball organitzat i fer una 

sortida al carrer festiva i exitosa. 
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LLETRES 

 
Objectiu General: 

 

Oferir una teràpia a partir de l’escriptura que ajuda 

a reflectir en el paper el que a vegades, la veu no 

sap expressar.  

La poesia, els relats, els contes... aconsegueixen 

que ens expressem des del nostre cos i plasmen 

entre fulls la nostra realitat, les nostres pors i 

preocupacions, somnis i il·lusions. 

Objectiu específic: 

 

En el taller som creadors, escriptors, protagonistes 

on tenim l’oportunitat de produir i compartir 

produccions literàries, elaborant llibres, concursos 

de poesia i la revista de l’entitat que ens ajuda a fer 

arribar la nostra tasca a tota la comarca. 
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Amb les Escoles 

 
PROJECTE RECERCA Oncovallès 

 

Des de l'any 2006, Oncovallès juntament amb 

Instituts i IES de la comarca, desenvolupa un treball 

de recerca amb els seus alumnes, dels 15 càncers 

detectats, principalment de mama, colo-rectal, 

pulmó, pròstata i bufeta. 

El treball de recerca és una tasca obligatòria per als 

alumnes catalans que estiguin cursant Batxillerat. 

Pot estar emmarcat dins d'una sola matèria o pot 

ser interdisciplinari. Aquest treball equival a dos 

crèdits del currículum (70 hores) i representa un 

10% de la nota final de Batxillerat de l'alumne, de 

manera que l'interès en el seu desenvolupament és 

màxim. Cada alumne disposa d'un professor / tutor 

que l'orientarà durant l'execució de la mateixa i farà 

el seguiment pertinent. 

Està constituït per un conjunt d'activitats realitzades 

per l'alumne, estructurades i orientades a la 

investigació sobre un tema triat. En aquest cas, se 

centra en la investigació oncològica. 

 

Habitualment es venen recopilant uns 6 projectes 

per curs. Actualment i gràcies a el suport de Xarxa 

Solidària Bankia, concedim una beca als alumnes 

més brillants, i així motivar-los a la investigació. 
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• Instituts d'Educació Secundària (IES) participants 

en el projecte de recerca (alumnes de 1r curs de 

Batxillerat): 

CELESTÍ BELLERA de Granollers     

ESCUELA PIA de Granollers      

ESCUELA MUNICIPAL DEL TRABAJO de Granollers      

CARLES VALLBONA  de Granollers      

EDUCEM  de Granollers 

 

SERVEIS COMUNITARIS 

 

És un projecte que desenvolupa Oncovallès amb 

col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya. 

Esta dirigit a alumnes de secundària. 

Identificació i justificació de la necessitat social del 

projecte 

El Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la 

necessitat de promoure entre l’alumnat el 

compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei 

Comunitari per a l’alumnat de Secundària 

Obligatòria com un instrument per desenvolupar la 

competència social i ciutadana . El Servei 

Comunitari esdevé un model en el que 

l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el 

servei dóna sentit a l’aprenentatge. El Servei 

Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu 

entorn i comprometre’s en la seva millora, 

promovent així l’educació en valors i el compromís 

cívic. 
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Població destinatària del projecte 

Els participants en el projecte de Servei Comunitari 

seran alumnes de tercer o quart d’ESO, 

degudament autoritzats pels pares i mares o 

tutors/es legals.  

Objectiu general 

Afavorir la generalització del projecte de Servei 

Comunitari entre els estudiants de Secundària 

Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els 

estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, 

experimentin i protagonitzin accions de compromís 

cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i 

posin en joc els seus coneixements i capacitats al 

servei de la comunitat.  

Objectius específics 

El servei Comunitari, utilitza la metodologia 

d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que 

combina processos d’aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat. Orientar 

el seu treball com un procés per a la millora social 

en el seu àmbit d’actuació.  

Activitats 

Els serveis comunitaris es fa amb grups d’alumnes 

de instituts del Vallès Oriental. 

Són aproximadament 5 mesos, on cada setmana de 

dilluns a dijous venen 4 alumnes.  
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PREMI DIBUX 

 

Es una activitat que patrocina Oncovallès, amb el lema 

“ELS VOLUNTARIS FAN GRANS DIBUIXOS”, on poden 

participar-hi tos els nens i nenes escolaritzats des de la 

primària fins a batxillerat. 

El tema del 2020 es “Construïm un planeta millor”, el 

treball s’ha de fer sobre un foli i amb tècnica lliure. 

El nostre planeta pateix serioses dificultats actualment. 

El primer pas per a poder ajudar-lo és conèixer què 

problemes es donen avuí en dia per així estar 

conscienciats i prendre acció sobre ells.  

PER QUÈ DEBEM CUIDAR LA NATURA? 

El nostre planeta és el nostre llar, aquí vivim diferents 

formes de vida, totes úniques i meravelloses, però si no 

el cuidem i el fem malbé, totes aquestes formes de 

vida s’acaben. 

Tots podem contribuir a cuidar del nostre planeta. A 

Oncovallès també ens preocupa molt i volem que entre 

tots millori, per això oferim el nostre granet de sorra 

proposant-te un concurs de dibuix.  

VOLEM QUE ENS EXPLIQUIN A TRAVÉS DEL DIBUIX 

CÓM PODEM CUIDAR DEL NOSTRE PLANETA. 

El jurat seran membres d’Oncovallès, encapçalat per 

l’arterapeuta  Núria Molina. S’obrirà una enquesta per a 

les votacions. Els premis no es deixaran deserts. 
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FORMACIÓ A LES EMPRESES  

TORNAR A TREBALLAR DESPRÉS D’UN CÀNCER 

Tornar a la feina no és una opció per a cada 

supervivent de càncer. De vegades, els efectes 

físics, mentals o emocionals del tractament contra el 

càncer canvien o retarden els plans laborals. Si 

realment la persona supervivent se sent preparada 

per tornar a la feina, el primer pas és obtenir 

l'aprovació del seu metge.  

El moment adequat per tornar a la feina depèn del 

següent: 

 Els efectes secundaris a llarg termini del cada 

tractament 

 Les exigències físiques o l'estrès que produeix 

el treball 

 Les diferents necessitats de rebre atenció de 

seguiment 

Si el metge ho aprova, el departament de Recursos 

Humans o el supervisor s’han de seure amb el 

treballador per parlar sobre els detalls del moment 

adequat per al retorn d’aquest i quin seria el seu 

cronograma de treball per facilitar l’adaptació a la 

feina, tot seguit posem alguns exemples. 

 Treballar a temps parcial En el primer retorn 
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 Reubicar-lo dins l’empresa si hi ha impediments 

físics que no deixin desenvolupar les antigues 

funcions 

 Adaptar la plaça a les capacitats físiques reals 

del treballador 

 Procurar que l'horari sigui flexible per poder 

acudir a les cites mèdiques 

 Compartir el treball en els projectes importants 

fins que estigui preparat per treballar a temps 

complet 

En diferents països de la Unió Europea, el sistema 

de Seguretat Social, esta pensat per que els malalts 

de llarga durada puguin assistir als cursos i 

activitats que fa la empresa, per que els 

treballadors no perdin el contacte amb la empresa i 

la seva idiosincràsia, i a la seva tornada a la 

empresa desprès de la malaltia no sigui traumàtica, 

el que es un benefici per el treballador i per la 

empresa, que torna a tenir el treballador en actiu i 

amb els mateixos coneixements. 

Aquí no està contemplat. I tot i això, hi ha  

empreses que si ho duen a terme, inclòs elles 

mateixes recullen i tornen a casa les persones 

afectades, ajudant a fi i efecte de millorar la seva 

recuperació i l’acceptació dels seus companys per 

compartir la malaltia. 

 



36  

 

SERVEIS A LA COMUNITAT DES DE 

JUSTICIA 

 

La Fundació Oncovallès és una entitat col·laboradora 

del Departament de Justícia, de l’Àrea de Mesures 

Penals Alternatives que permet al penat prestar una 

cooperació no retribuïda en determinades activitats 

d’utilitat pública, d’interès social i valor educatiu 

amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat 

per la infracció comesa. 

 

 

 

 

**************************** 
 

 

 

Per qualsevol dubte sobre els diferents 

serveis, podeu posar-vos en contacte amb el 

departament de Salut 

Telèfon:  938700167 

Persona de contacte: Carme Grau 

 

 

 

 

 


