
SERVEI DE VOLUNTARIATSERVEI DE VOLUNTARIAT

BUTLLETÍ INFORMATIU 2019

“Se’n diu calma i costa moltes tempestes aconseguir-la”

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL 2019SERVEI D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL 2019

Oferim suport psicosocial al malalt de càncer i la seva família durant el procés de la malaltia i el 

seguiment posterior necessari. 

         

INTERVENCIONS ATENCIÓ PSICOSOCIAL         INTERVENCIONS ATENCIÓ PSICOSOCIAL         

Per tal de poder oferir un suport més complet i  de qualitat als nostres usuaris, des de la Fundació oferim

tractaments per part de professionals voluntaris. Aquests tractaments engloben: Servei de fisoteràpia, Nutrició i

dietètica oncològica, Acupuntura, Reiki, sonoteràpia i sessions d’Harmonitza’t.

Tipologia d’ajut Voluntaris Nombre sessions Nombre usuaris atesos

Servei Fisioteràpia (Cristina Lao) 1 1 1

Assessorament Dietètic (Natàlia Lluch) 1 24 14

Acupuntura (Shui Roses) 1 10 1

Reiki 6 320 34

Sonoteràpia 1 5 20

Harmonitza’t 8 7 313

            

 
124 FAMÍLIES 

 
191 USUARIS 

Per a més informació, troba’ns:
A la nostra Oficina 

C/Pescadors,13. Horari atenció al públic

Dilluns, Dimecres i Divendres de 10h a 13h
Dimarts i Dijous de 16h a 18.30h
Al CAP Roses (Consulta nº3 1ªplanta). 

Tots els dimecres de 11h a 13h 

Correu electrònic: fundacio@fundacioroses.org 

Pàg. Web: www.fundacioroses.org

Telèfon: 972 15 12 95 – 619 18 29 38

Tots els nostres serveis són gratuïts i

oberts a tothom.

Atenció al malalt: 68 usuaris

 

Atenció al malalt: 68 usuaris

 

Atenció al supervivent: 40 

usuaris

 

Atenció al supervivent: 40 

usuaris

 

Atenció al dol: 35 usuaris

 

Atenció al dol: 35 usuaris

 

Coord, Serveis Socials i altres entitats de Suport (Creu Roja, 

Caritas, Consell Comarcal, Fadir, AFANOC…)  

15 usuaris amb 60 intervencions

Coord, Serveis Socials i altres entitats de Suport (Creu Roja, 

Caritas, Consell Comarcal, Fadir, AFANOC…)  

15 usuaris amb 60 intervencions

Coord. Centres Sanitaris (Hosp. Figueres, ICO Girona, Cap 

Roses, SS Bernat Jaume, Vall d’Hebron..) 

36 usuaris amb 101 intervencions

Coord. Centres Sanitaris (Hosp. Figueres, ICO Girona, Cap 

Roses, SS Bernat Jaume, Vall d’Hebron..) 
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Atenció al familiar: 48 usuaris

 

Atenció al familiar: 48 usuaris

 

191 USUARIS

http://www.fundacioroses.org/
mailto:fundacio@fundacioroses.org


XXI Fideuà Popular 6.891,83€ XXII Sopar Solidari 4.771€

                                                                                                            

                                                                                                     Espai Crea (coixins terapèutics) 1.754€

             
           XX Recapta Popular 6.520€                                                  XII Cursa de la dona 16.320,88€                                  

ACTES DE RECAPTAACTES DE RECAPTA

Cada any organitzem diverses activitats que ja formen part del calendari popular, com són la Fideuà, la Recapta, el Sopar Solidari, la 

Cursa de la Dona... És amb aquests ingressos que podem continuar oferint un servei de qualitat amb el Projecte d’Atenció Psicosocial, 

Préstec de material ortopèdic, Medicament Cost Zero, Hotel Cost Zero, Transport a fer tractaments, servei de fisioteràpia pal·liativa a 

domicili, entre d’altres serveis.
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BRAÇALETS SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCERBRAÇALETS SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER

Un grup de voluntàries dissenyen i confeccionen els “Braçalets Solidaris”. Gràcies al seu treball i la col·laboració de la població, aquest 

any s’han pogut recaptar 7.558,20€, dels qual 3.500€ han anat destinats al projecte de construcció del JARDÍ TERAPÈUTIC al Centre 

Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres. 
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ACTES DE SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUTACTES DE SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT

El diagnòstic precoç i la millora dels tractaments han fet augmentar la supervivència al càncer, però les autoritats sanitàries posen cada 

vegada més, el focus en la prevenció. Segons l’Agència Internacional de Recerca en Càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

fins al 50% dels càncers es poden prevenir amb un seguit d’hàbits saludables, com ara una alimentació rica en fruita i verdura, fer 

activitat física regular, com caminar 30 minuts diaris, i evitar hàbits tòxics, com el consum de tabac o alcohol. A aquesta rutina s’hi han 

d’afegir altres mesures com ara seguir els cribatges i els programes de vacunació, evitar l’exposició excessiva al sol i a substàncies 

cancerígenes i viure en un espai lliure de fum. 

Arrel d’això la Fundació organitza diferents activitats per conscienciar, sensibilitzar i educar a les persones en la necessitat de dur un estil 

de vida saludable, tant física com mentalment. A més a més, cal dir, que ja fa anys que treballem conjuntament amb el CAP i les 

farmàcies de Roses per, de manera comunitària, fer arribar aquest missatge a la població. Realitzem conjuntament la Campanya del 

Tabac i aquest any ja hem organitzat la III Jornada de Salut al carrer.
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INICIATIVES SOLIDÀRIESINICIATIVES SOLIDÀRIES

Campanya “Posem-li Pebrots al Càncer”, Creuer Solidari Don Pancho, Donatiu Anysetiers, Donatiu Rotary, VIII Campionat Social Pesca 

de Bonítol, IV Open dels Pernils del Club P.E. La Perola, Escola de Dansa Sílvia Busquets , Donatiu Bombers,... entre d’altres donatius 

puntuals i iniciatives solidàries de gent civil i anònima que vol col·laborar econòmicament amb nosaltres.
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Número de beneficiaris de les Activitats de Sensibilització,Informació i  Promoció d’hàbits Número de beneficiaris de les Activitats de Sensibilització,Informació i  Promoció d’hàbits 

saludables: saludables: 7.041 persones7.041 persones      



     INGRESSOS  DESPESES

L’any 2019 han col·laborat en el nostre finançament les següents institucions i entitats:

 

 

INFORME ECONÒMIC  INFORME ECONÒMIC  
INFORME ECONÒMIC  INFORME ECONÒMIC  

FES-TE SOCIFES-TE SOCI

Per poder continuar oferint un servei gratuït, de qualitat i que abasteixi a tots els rosincs, necessitem suport econòmic. Ser soci de la 

Fundació no és només un acte solidari, és també invertir en la teva salut i en la dels teus. Quan et fas soci, tu decideixes la quota, sigui 

mensual, trimestral o anual. I recorda que pots desgravar fiscalment la teva aportació!

La Fundació et necessita!
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INVESTIGACIÓ I RECERCAINVESTIGACIÓ I RECERCA

Un dels nostres objectius principals és col·laborar, promoure i incentivar la 

investigació del càncer.. És per aquest motiu que, des  del 2003, la Fundació 

Roses Contra el Càncer celebra un concert benèfic anual, en el Teatre Municipal 

de Roses, per tal de recaptar fons que es destinen a la investigació  del càncer, a 

través d’un conveni de col·laboració amb l’ICO Girona. Aquest any continua 

col·laborant en una beca bianual i els diners recaptats al concert es destinen a 

finançar el projecte d’investigació sobre: Polimorfismes dels gens modulars de 
la resposta  immune com a predictors de recaiguda en els pacients amb 
Mieloma Múltiple”. Els responsables del projecte són la Dra. Yolanda González 

Montes, especialista en Hematologia i el Dr. David Gallardo, Director 

assistencial de l’ICO Girona.
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