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Núm. d'ajuts donats

Ajuts econòmics

301
Nº pisos oferts

Pisos acollida/Allotjament
Orientació per buscar recursos externs

17
Nº casos atesos
2.934

REHABILITACIÓ

Recuperació de la veu
Drenatge Linfàtic

OCI HOSPITALS

Sales joc/Pallassos
Tallers/Oci

TALLERS I ACTIVITATS

Tallers a les entitats
Colònies/sortides

Nº de material
3.420
Nº casos atesos
518
393
887
1.046
882
Nº de treballadors
11
Nº de treballadors
3
18
Nº de treballadors
17
Nº de grups
7
27
24
11
Nº treballadors
9
Nº de treballadors
12
Nº sessions
822
449
1.203
Nº de treballadors
3
11
Nº beneficiaris
10.215
3.241
Nº sortides
1.697
119

RECERCA

Beques i Ajuts

21

TREBALL SOCIAL

Material clínic llits, cadires,…)
Assessorament legal (Informació laboral)
Assistència domicili (SAD i neteja )
Assessorament dietètic
Assessorament estètica oncològica
Banc de Perruques
Treballador social

INFORMACIÓ SOBRE LA
MALALTIA

Consultes mèdiques
Informació malaltia
Assessorament i suport

SUPORT PSICOLOGIC

CURES PAL.LIATIVES PEDIÀTRIQUES

Grup de dol
Grups d'ajuda mutua
Teràpia de grup
Teràpia sexual i de parella
Atenció Psicosocial
Fisioterapia

TERAPIES MANUALS

DIVULGACIO/SENSIBILITZACIÓ

FORMACIÓ

Reflexoterapia
Quiromassatges/Altres massatges
Reiki

Xerrades
Programa Tabac
Programa Habits alimentaris
Protecció solar
Posa't la Gorra

Voluntaris
Personal sanitari
Metges

DONACIONS A HOSPITALS

VOLUNTARIAT

Hospitalari
Domiciliari
Testimonial
Suport en viatges i sortides
Suport logístic (captació recursos)
Òrgans de govern
Altres
TOTAL

66
4.418
17
1
96

24
30
16
Número
32
Número
344
245
67
46
3950
146
966
5.764
Número
115.600
Número

Import total en euros

Num. entitats que donen el servei

168.270
7 entitats
Nº famílies que han gaudit Num. entitats que donen el servei
del servei
295

5 entitats

Nº beneficiaris
1.431

Num. entitats que donen el servei
7 entitats

4 entitats

5 entitats
2 entitats
6 entitats
4 entitats
5 entitats
Nº casos atesos
2.772
Nº beneficiaris
1.575
7.257
Nº casos atesos
5.444
Nº de beneficiaris
221
378
360
97
Nº families ateses
511
Nº casos atesos
358
Nº casos atesos
103
212
173
Nº casos atesos
21
1.011

Nº beneficiaris
3.899
822
Import
9.807.025
Assistents
2.677
5.417
1.388
900
6000
Assistents
753
63
28
Import
210.630

6 entitats
Num. entitats que donen el servei
2 entitats
8 entitats
Num. entitats que donen el servei
13 entitats
4 entitats
2 entitats
5 entitats
3 entitats
3 entitats
Num. entitats que donen el servei
4 entitats
6 entitats
6 entitats
6 entitats
Num. entitats que donen el servei
4 entitats
4 entitats
Num. entitats que donen el servei
2 entitats
2 entitats
Num. entitats que donen el servei
10 entitats
2 entitats
Num. entitats que donen el servei
6 entitats
Num. entitats que donen el servei
10 entitats
2 entitats
6 entitats
1 entitats
1 entitats
Num. entitats que donen el servei
5 entitats
3 entitats
3 entitats
Num. entitats que donen el servei
8 entitats
Num. entitats que donen el servei
8 entitats
9 entitats
7 entitats
2 entitats
10 entitats
12 entitats
6 entitats

PERSONAL CONTRACTAT

94

Num. entitats que tenen socis
14 entitats
Num. entitats que tenen personal
contractat
18 entitats

VOLUM D'INGRESSOS

37.566.316

12 entitats

NÚMERO SOCIS

Aquest document és un cens de les activitats realitzades per les 15 entitats membres
de la FECEC durant l’any 2019 en números globals. Amb l’objectiu d’ augmentar la
transversalitat d’informació i el treball en xarxa de les associacions, i potenciar
l’objectiu comú de lluitar contra la malaltia del càncer, l’informe “La Fecec en xifres”
analitza els recursos, activitats i serveis que les entitats federades ofereixen als
pacients i familiars amb càncer.

1. ATENCIÓ SOCIAL
En aquest apartat, hi figuren els serveis que les entitats de Junts contra el càncer
faciliten als pacients i familiars per ajudar-los a resoldre els problemes quotidians
més immediats i els temes pràctics a cobrir quan es diagnostica la malaltia i durant
tot el procés.
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Beneficiaris de l’Atenció Social

2016
2017
2018
2019

Ajuts
econòmics

Pisos
d’acollida /
allotjament

411
353
372
301

339
259
259
295

Informació Servei
d’Atenció
sobre la
de
malaltia
laServei
malaltia

Orientació
de Préstec
recerca
de de
recursos externs material
clínic
470
1.941
2.110
2.934

961
1.076
1.261
1.431

Assessorament
legal

404
408
542
518

Assessoram

Banc de

Treballador

Estètica

ient dietètic

perruques

social

Oncològica

Neteja
a domicili

2016
2017
2018
2019

603
810
4.985
7.257

403
398
439
393

557
619
756
887

188
238
668
882

2.398
2.813
2.516
2.772

578
716
1.046

a. Ajuts econòmics
Aquest servei proporciona recursos econòmics que les entitats de Junts contra el
càncer faciliten directament als pacients o familiars amb dificultats econòmiques per
accedir a tractaments o serveis que requereixen.
L’any 2019 7 entitats han donat 301 ajuts, un 24% menys que l’any anterior.
b. Pisos d’acollida /allotjament
Junts contra el Càncer proporciona de forma gratuïta un espai per a persones i
famílies que s’han de desplaçar a altres ciutats per seguir un tractament específic o
un procés terapèutic que permeti la seva recuperació.
L’any 2019 s’han allotjat 295 famílies, en les diferents opcions que ofereixen les 5
entitats que tenen aquest servei, un 12% més que l’any 2018. Un total de 17 pisos,
els mateixos que l’any anterior, incloent els 25 apartaments que té la Casa dels
Xuklis i l’habitació d’Hotel que ofereix una de les entitats.
c. Orientació de recerca de recursos externs
Servei que proporciona assessorament sobre l’accés a recursos externs i aliens als
propis, els quals poden ser útils per al pacient i la seva família.
Durant 2019 s’han atès 2.934 persones un 28% més que l’any 2018, aquest
augment és degut a que hi ha una entitat de les quatre que ofereixen el servei que
l’ha vist augmentada la demanda.
d. Préstec de material clínic
Aquest recurs proporciona la cessió de material clínic gratuït per facilitar l'estada del
malalt de càncer al domicili, millorant-ne el benestar i facilitant la tasca dels
cuidadors. L’any 2019, s’hi han beneficiat 1.431 persones, un 12% més que l’any
anterior, essent 7 entitats les que ofereixen aquest servei.
e. Assessorament legal (informació laboral)
Es tracta d’un servei d’informació sobre els drets i obligacions laborals que poden
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afectar als pacients amb càncer i als familiars que se’n faran càrrec.
Durant 2019 les 5 entitats que ofereixen aquest servei han atès 518 persones, un
5% menys respecte l’any anterior, doncs hi ha 2 entitats que han deixar de donar el
servei.
f. Informació sobre la malaltia
Aquest servei facilita informació sobre el càncer, els seus tractaments, els possibles
efectes secundaris...
Durant 2019, s’han atès 7.257 consultes un 31% més que l’any 2018. Aquest
augment es deu a que hi ha dues entitats més que ofereixen el servei, arribant a un
total de 8.
g. Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i el servei de neteja al domicili
El SAD permet ampliar durant més temps la permanència del pacient oncològic a la
llar familiar i alleugerir la càrrega dels cuidadors principals, mitjançant el suport de
treballadors familiars.
Junts contra el càncer dóna suport a les persones afectades de càncer, que es
veuen impedides a realitzar les tasques domèstiques, a causa del procés pal•liatiu
de la malaltia. Durant 2019, s’han atès 393 persones en 2 entitats, un 12% menys
de beneficiaris respecte l’any 2018.
h. Assessorament dietètic
Un especialista en dietètica i nutrició ofereix aquest servei que facilita informació
sobre l’alimentació més convenient per al pacient amb càncer en cadascuna de les
etapes del seu tractament.
L’any 2019, 6 entitats han donat assessorament dietètic a 887 persones, un 15% més
respecte l’any 2018 doncs hi ha una entitat més que ofereix aquest servei.
i. Banc de perruques
Aquest servei que el donen 5 entitats, deixa perruques en préstec per a malalts
oncològics i hematològics. Durant l’any 2019, 882 persones han gaudit d’aquest
servei, un increment de més d’un 24% en relació a l’any anterior, per la potenciació de
l’oferta d’aquest servei per part de dues de les entitats.
j. Treballador social
Aquest professional orienta els pacients amb càncer i familiars, en cada cas concret,
sobre els serveis que més s’adapten a les seves necessitats i on els pot trobar, així
com de les mesures administratives i/o legals que els poden ser útils.
Durant el 2019 s’han atès 2.772 persones a 6 entitats, gairebé un 9% més que l’any
2018.

k. Estètica Oncològica
Assessorament en la cura de la pell realitzat per voluntàries. El programa proporciona
algunes pautes bàsiques i solucions senzilles per minimitzar els possibles efectes dels
tractaments oncològics. L’any 2019 s’han fet 1.046 serveis, un 32% més que l'any
2018. El servei l’ofereixen 4 entitats i una d’elles ha experimentat una gran demanda
d' aquest servei.
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2. TERÀPIES MANUALS I REHABILITACIÓ
Són el conjunt de teràpies enfocades al benestar físic corporal de la persona amb
càncer mitjançant massatges terapèutics, i la rehabilitació, per tractar les seqüeles
dels tractaments de la malaltia del càncer.

Terapies Manuals i Rehabilitació 2019
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Beneficiaris de les Teràpies Manuals i Rehabilitació

2016
2017
2018
2019

Fisioteràpia
a domicili

Reflexoteràpia

Quiromassatge/
Altres
massatges

Drenatge
limfàtic

Rehabilitació
de la veu
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229
226
358

143
157
152
103

284
240
455
212

270
361
609
1.011

29
38
21
21

Reiki

213
173

a. Fisioteràpia a domicili
Servei que proporciona qualitat de vida i benestar físic amb la recuperació i/o el
manteniment de les capacitats físiques en retrocés, en pacients pal•liatius, mitjançant
treball rehabilitador de fisioteràpia.
L’any 2019 se n’han beneficiat 358 persones, un 37% més que l’any 2018, degut a que
una entitat més ofereix el servei, quedant en 4 entitats que ofereixen el servei.
b. Reflexoteràpia
Servei per als pacients amb càncer, que els proporciona massatge terapèutic a través
dels peus, generant una reacció reflexa amb què s’aconsegueix restaurar les corrents
energètiques que activen i equilibren el to i la vitalitat dels òrgans sobre els quals
6

s’incideix. Sempre s’apliquen amb la confirmació de l’equip mèdic.
L’any 2019, 103 persones s’han beneficiat d’aquest servei, un 48% menys que l’any
2018, degut a que una de les 6 entitats ha reduït molt aquest servei.
c. Quiromassatge/altres massatges
Servei portat a terme per fisioterapeutes i professionals dels massatges, que proposen
diferents tipus de massatges per aportar un benestar físic total, alleugerint les tensions
físiques i millorant la condició corporal dels pacients amb càncer.
Durant el 2019, 212 persones han gaudit d’aquest servei ofert per 6 entitats, un 115%
menys respecte l’any 2018. La disminució es deu a que hi ha una entitat menys que
dona el servei i una altra que ha vist reduïda la demanda.
d. Drenatge limfàtic
Servei que afavoreix el funcionament del sistema limfàtic, amb la conseqüent millora
de la mobilitat del membre afectat i que també afavoreix l’eliminació del líquid limfàtic.
Està especialment indicat per al tractament de limfedemes, en dones operades de
càncer de mama.
Durant l’any 2019, hi ha hagut 1.011 beneficiaris, un 40% més respecte l’any 2018,
degut a que una entitat de les 4 que ofereix el servei, ha vist augmentar la demanda de
manera important.
e. Rehabilitació per a laringectomitzats
Proposta educativa destinada a les persones laringectomitzades que volen recuperar
el to de veu i reeducar la parla. Es treballen noves habilitats i capacitats de gran
utilitat en la seva nova condició, que fomenten l’autonomia i l’adaptació a aquesta
situació.
L’any 2019 hi ha hagut 21 beneficiaris de 4 entitats, igual que l’any 2018.
f. Reiki
És un servei de voluntariat que engloba tractaments terapèutics energètics i
complementaris, que aporten benestar i calma. Ajuden a tenir més força per fer front
als efectes secundaris dels tractaments convencionals i també per aprofundir dins
d’un mateix, prendre distància i observar la vida des d’un altre punt de vista..
L’any 2019 hi ha hagut 173 beneficiaris, un 23% menys que l’any 2018, degut a que
una de les 6 entitats que ofereixen el servei l’ha reduït molt.
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3. SUPORT PSICOLÒGIC
Aquest apartat inclou els serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el càncer
per proporcionar orientació i suport psicològic als pacients diagnosticats de càncer,
buscant el benestar i la qualitat de la vida emocional i psicològica d’aquests i dels seus
familiars.

Suport Psicològic 2019
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Terràpia de grup
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Beneficiaris del Suport Psicològic

2016
2017
2018
2019

Assessorament Grups
d’ajuda
mútua
4.757
425
5.349
465
4.803
224
5.444
378

Grups de dol

110
162
212
221

Teràpia de grup Teràpia sexual i
de parella
64
228
300
360

17
47
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97

a. Assessorament
Es tracta d’un servei d’orientació enfocat a atendre dificultats puntuals de manera breu,
àgil i ràpida, on el professional, juntament amb el pacient amb càncer i la seva família,
cerca la solució més adequada per a la problemàtica presentada.
L’any 2019 s’han atès 5.444 persones un 12% més que l’any 2018, degut que una entitat
més ofereix aquest servei, arribant així fins a 13, amb els mateixos 17 treballadors en
aquest camp.
8

b. Grups d’ajuda mútua
Es tracta de grups de persones que estan o han estat afectades per la malaltia del
càncer i/o de familiars, guiats per terapeutes i enfocats a resoldre dificultats.
Durant 2019 han funcionat 27 grups en 2 entitats amb un total de 378 participants, un
41% més que l'any anterior.
c. Grups de dol
Es tracta de grups formats per familiars de pacients amb càncer que han sofert una
pèrdua d’éssers estimats. Els grups són guiats per terapeutes especialitzats i els integren
persones que estan passant per la mateixa situació amb l’objectiu d’adaptar- se a les
noves circumstàncies.
Durant 2019, han funcionat 7 grups de dol amb 221 participants, un 4% més que l’any
anterior, tot i que són 4 les entitats que els han ofert, una menys que l’any 2018, però
dues han augmentat el servei.
d. Teràpia de grup
Intervenció grupal dirigida per terapeutes professionals especialitzats en l’àmbit
oncològic. Consisteix en l’aplicació de tècniques psicoterapèutiques a un conjunt de
pacients per facilitar l’adaptació psicosocial a la malaltia, als seus tractaments i a la
supervivència del càncer.
L’any 2019 han funcionat 24 grups en 5 entitats amb 360 participants, un 20% més que
l’any anterior.
e. Teràpia sexual i de parella
Assessorament i suport per resoldre les dificultats en la relació de parella i la por a la
intimitat i contribuir a una millor relació conjugal per facilitar l’adaptació a la malaltia i
tractaments. L’any 2019 hi ha 97 participants en 3 entitats, un 40% més en relació a l’any
2018. Aquest servei es va consolidant doblant els usuaris.
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4. OCI ALS HOSPITALS /TALLERS I ACTIVITATS A LES ENTITATS
Serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el Càncer als pacients i familiars que es
troben en els centres hospitalaris, fent-los més agradable la seva estada.

Oci als hospitals
Activitats i Sortides 2019
Sales joc/Pallassos
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Beneficiaris de l’Oci als hospitals
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2.312
14.901
2.162
11.469
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10.215
3.241

a. Sales joc/pallassos
Aquest servei ofereix espais lúdics als infants i joves malalts de càncer, així com
actuacions de professionals que busquen la il·lusió i el benestar dels més petits i joves
durant les seves estades en els hospitals.
L’any 2019 s’han atès 10.215 nens a les de joc dels hospitals de referència, un 12%
menys que l’any anterior, degut a la reducció del servei per part d’una de les dues
entitats que l’ofereixen.
b. Tallers
Es tracta de diferents activitats, que poden estar destinades a infants de diferents edats i
que busquen en tot moment l’aprenentatge, la diversió i beneficiar l’estat d’ànim de
l’usuari; o a adults per fomentar el seu benestar físic i emocional durant i després del
tractament: reiki, sofrologia, txi-kung, risoteràpia, musicoteràpia, taller de respiració,
costura, dietètica...
Durant 2019, 3.241 persones s’han beneficiat d’aquestes activitats, un 47% més que
l’any anterior, degut a un gran augment del servei per part d’una de les dues entitats que
l’ofereixen.
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Activitats i Sortides a les entitats 2019
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c. Colònies i sortides infantils
Activitat dirigida on s’organitzen estades d’una setmana o de caps de setmana per a
infants i joves amb càncer que han patit una malaltia; suposen una convivència
enriquidora i que proporciona nous amics/es als nens, als adolescents i als joves, amb
qui poder compartir les seves vivències.
L’any 2019 s’han fet 119 sortides, 53 més que l’any 2018 amb 822 beneficiaris, un 125%
menys respecte l’any 2018. El motiu principal és la davallada del servei ofert per part
d’una de les dues entitats que n’ofereixen.

d. Tallers a les entitats
Es tracta de diferents activitats destinades a adults per fomentar el seu benestar físic i
emocional durant i després del tractament: reiki, sofrologia, txi-kung, risoteràpia,
musicoteràpia, taller de respiració, costura, dietètica... L’any 2019 s’han fet 3.899 tallers,
amb 10 entitats que ofereixen el servei. Són 2 entitats més i un 37% més de tallers que
l'any passat.
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5.- SENSIBILITACIÓ I DIVULGACIÓ

Divulgació i sensibilització 2019
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e. Xerrades
Durant l’any 2019, hi ha hagut 2.677 assistents. Un increment del 31% respecte l’any
anterior, degut a que hi ha 3 entitats més que han realitzat aquesta activitat.
f. Programa Tabac
Activitats per conscienciar sobre els perills del tabac.
L’any 2019, 5.417 persones han participat a les activitats d’aquest programa. Un
increment de més del 18% respecte l’any anterior en les 2 entitats que ofereixen el
servei.
g. Programa Hàbits alimentaris
Activitats per promoure una alimentació equilibrada i saludable. Durant l’any 2019, 1.388
persones han assistit a aquestes activitats un 15% més respecte l’any 2018 en les 6
entitats que ofereixen el servei.
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h. Posa’t la Gorra
L’objectiu principal d’aquesta campanya és el de sensibilitzar a la societat i donar a
conèixer l’existència del càncer infantil. Durant l’any 2019, 6.000 persones van participar
a les 96 activitats programades, gairebé 40.000 menys que l’any 2018.
e. Girona Nova Cultura de Salud
Girona Nova Cultura és un esdeveniment concebut per reflexionar en profunditat sobre
la importància de les emocions i l'esperit en la salut física, se celebra cada dos anys, i
l’any 2019 no es va celebrar.

5. FORMACIÓ
La formació dels equips de voluntariat oncològic i la dels seus coordinadors és bàsica per
donar eines i recursos per poder desenvolupar correctament l’acció voluntària.
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a. Formació per voluntaris
Formació de voluntariat oncològic a mida dels programes que desenvolupen les diferents
entitats.
Durant l’any 2019, es van beneficiar 753 voluntaris, el 31% menys respecte l’any 2018,
degut a la reducció del servei per part de dues de les cinc entitats que l’ofereixen.
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b. Formació pel personal sanitari
Formació pel personal sanitari a hospitals i centres de salut.
Durant l’any 2019, 63 persones que formen part del personal sanitari se’n van beneficiar,
un 200% menys que l’any 2018. La disminució tant important es deu a una acció
específica d’una de les entitats federades de les tres que l’ofereixen i que va tenir lloc
l’any 2018 i no al 2019.

c. Formació per voluntaris laringectomitzats
No hi ha hagut cap formació de voluntariat oncològic especialitzat en laringectomitzats
l’any 2019.
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6. VOLUNTARIAT
Les entitats federades a Junts contra el càncer integren a voluntaris per tal de millorar la
qualitat de vida dels pacients i familiars amb càncer. Aquests voluntaris es defineixen
segons les seves funcions.

Voluntariat 2019
3.950

Hospitalari

4000

Domiciliari
Testimonial

3000

Suport en viatges i sortides

2000

966
344

1000

245

67

146

46

Suport logístic (captació
recursos)
Òrgans de govern
Altres

0
Número Voluntaris

Voluntaris
Hospitalari
2016
2017
2018
2019

334
312
331
344

Domiciliari
251
236
259
245

Testimonial
101
76
85
67

Suport
logístic
3.809
3.618
3.882
3.950

Òrgans de Altres
govern
163
166
162
146

38
424
289
966

a. Voluntariat hospitalari
És aquell, en l’àmbit oncològic, que fa tasques d'acompanyament, lúdico-educatives, de
suport emocional i contribueix al funcionament dels diversos programes terapèutics.
Intenta fer més fàcil i agradable la vida hospitalària als col·lectius de malalts ingressats
en els serveis clínics i portar la malaltia del càncer a un pla secundari, per aprofitar les
llargues hores de temps lliure per organitzar activitats d'interès.
Durant l’any 2019, hi han contribuït 344 voluntaris en l’àmbit hospitalari en 8 entitats, un
4% més que l’any anterior.
b. Voluntariat domiciliari
Són persones que fan un acompanyament al malalt de càncer als seus domicilis. Donen
suport als malalts i al cuidador principal amb ajuts pràctics que faciliten l’autonomia
personal del malalt i contribueixen al descans del cuidador principal i/o família.
L’any 2019, les entitats han comptat amb la col·laboració de 245 voluntaris en l’àmbit
domiciliari en 9 entitats. Un 6% menys respecte l’any 2018.
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c. Voluntariat testimonial
Es tracta de persones que han estat molt pròximes a la malaltia del càncer (ja sigui per
haver estat malaltes o perquè són familiars de pacients amb càncer). Coneixen de prop
els problemes físics i psíquics que comporta la malaltia i han passat el temps suficient
per haver superat tots aquests aspectes. Comparteixen l’experiència i els recursos, i
informen sobre aquests aspectes per tal de donar suport als malalts de càncer amb
l’objectiu d’ajudar-los en l’adaptació funcional a la seva nova situació.
Durant l’any 2019, 67 voluntaris testimonials han col·laborat amb les 7 entitats que
ofereixen el servei, un 27% menys que l’any 2018, degut a una reducció important del
servei per part d’una entitat.
d. Voluntariat de suport divulgació i sensibilització
Es tracta d’aquells grups de voluntaris que no solen tenir contacte directe amb el malalt
de càncer. Col·laboren en l’organització i el desenvolupament de les activitats que
organitzen les mateixes entitats de Junts Contra el càncer (conferències, actes
benèfics...), en la captació de recursos (acaptes) o bé donen suport a les tasques
administratives i de gestió.
Durant l’any 2019 3.950 voluntaris ha donat suport logístic a les 10 entitats que ofereixen el
servei, un 2% més que l’any 2018.
e. Voluntariat d’òrgans de govern
Són les persones que pertanyen a les juntes directives o patronats de les diferents
entitats de Junts contra el càncer i fan una tasca de representació, gestió i administració
de cada una d’elles i de la mateixa Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer
(FECEC).
Durant l’any 2019, hi ha hagut 146 voluntaris d’òrgans de govern, un 11% menys, amb
dues entitats menys involucrades que l’any 2018 fins a 12.
f. Altres
L’any 2019, han donat suport 966 voluntaris en altres tasques, un 70% més que l’any
2018 per les 6 entitats que n’ofereixen. La xifra fluctua en funció de les activitats de les
entitats de cada any.
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CONCLUSIONS
Atenció Social:
•
•

•

Constatem una disminució del 24% en el número d'ajuts econòmics que s'han
concedit i d’un 12% en el número de beneficiaris del servei de SAD i/o neteja a
domicili al llarg del 2019. El servei de consulta legal també ha disminuït un 5%.
Hi ha un petit augment del número de persones que han gaudit del servei
d'acollida en pisos o la casa dels Xuklis (12%), així com en la demanda de
préstec de material clínic (12%), l’assessorament dietètic (15%) i les consultes
de treball social (9%).
Constatem un augment al voltant del 28% en el número de beneficiaris del
servei d’orientació en recursos externs, 31% en l’informació sobre la malaltia,
24% del banc de perruques i 32% d’oncoestètica.

Teràpies Manuals i Rehabilitació:
•
•
•

Hi ha un augment significatiu del número de beneficiaris dels serveis de
fisioteràpia a domicili (37%) i drenatge limfàtic (40%).
Constatem una estabilitat els usuaris dels serveis de recuperació de la veu.
En canvi hi ha un descens del número de beneficiaris dels serveis de
reflexoteràpia (40%) i els quiromassatges i altres tipus de massatge (115%) i
reiki (23%).

Suport Psicològic:
•
•

Es detecta clarament un increment dels usuaris, tant en els grups d'ajuda mútua
(41%) i de teràpia sexual i de parella (40%).
Es detecta un lleuger increment dels usuaris, tant en els grups de dol (4%), com
en les teràpies de grup (17%) i grups d'ajuda mútua (12%).

Oci als Hospitals:
•

Es constata un descens del 12% dels usuaris de les activitats en els hospitals en
atenció a les sales de joc i un augment en els dels tallers oferts (47%).

Activitats i Tallers a les entitats:
•
•

Disminució dels beneficiaris de les sortides i colònies infantils (125%).
Augment dels usuaris dels tallers (37%).

Divulgació i Sensibilització:
•

Es consoliden les xifres dels usuaris de les xerrades de divulgació i
sensibilització amb un augment del 31% i de la prevenció de l’hàbit del tabac
del 18%.

Àrea de Formació:
•

Hi ha hagut una tendència a la baixa en l'àrea de formació, tant per
professionals sanitaris com per voluntaris.
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Voluntariat:
•

A l’any 2019,ha augmentat el número de voluntaris que treballen en l'àmbit
oncològic, situant-se en més de 5.700 persones. Han augmentat molt els altres
tipus de voluntariat i una mica l’hospitalari i de suport logístic, compensant la
disminució sobretot del testimonial, òrgans de govern i domiciliari.

Barcelona, 14 de Desembre 2020
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