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PRESENTACIÓ DE L ENTITAT
Salutació de la Presidenta
Com cada any les meves primeres paraules van dedicades a totes i cadascuna de les persones que fan
possible que la Fundació funcioni. Persones que creuen en l entitat i que lluiten per ella dia a dia.
Des de la Fundació sabem que conviure amb el càncer és sovint una experiència difícil i, tot i que el
nostre país disposa d un sistema de salut desenvolupat i qualificat, sempre hi ha necessitats
inherents al procés oncològic, que els sistemes de salut no sempre poden assumir.
És per això que contribuïm, dia a dia amb els nostres serveis, a millorar i atendre les necessitats no
cobertes dels malalts oncològics i les seves famílies. El procés d atenció que aporta la nostra entitat
inclou el suport psicològic, l atenció social, l assessorament laboral i jurídic, el servei de teràpies
complementàries (Acupuntura, Reiki, Sonoteràpia, Ioga , l assessorament Nutricional, Servei de
Micropigmentació, Fisioteràpia i Servei de Fisioteràpia pal·liativa a domicili, ajuts econòmics i servei
de préstec de material tècnic. Tots aquests serveis estan coordinats i duts a terme per l equip tècnic
de la Fundació format per una Psicooncòloga, una Treballadora Social i una administrativa.
Val a dir, però que res seria possible sense la gran família de voluntaris que ens ajuden dia a dia.
Aquest grup de persones, que desinteressadament dediquen part del seu valuós temps a les tasques
d organització d actes de recaptació, d activitats per promocionar un estil de vida saludable,
d activitats de prevenció, també en tasques d acompanyament al malalt i/o en un assessorament
professional.
La nostra trajectòria ens ha fet constatar la importància del treball en xarxa, no només en la
coordinació entre l equip tècnic de la Fundació i l equip de voluntaris, sinó també entre l equip de
persones que treballen tant a l administració pública, com a la Sanitat pública, com a les entitats de
la comarca, així com amb les empreses patrocinadores i les empreses col·laboradores.
No oblidem mai, i una vegada més en fem menció, que tot això és i ha estat possible gràcies als ajuts
que ens doneu els sempre tan solidaris ciutadans de Roses i voltants.
Aquest any, com veureu en les pàgines següents, hi ha una mostra clara d aquesta solidaritat, ja que
s han organitzat amb iniciativa pròpia molts actes solidaris. Són aquestes mostres de generositat el
que ens empeny a continuar endavant.
Aprofito l avinentesa per fer-vos arribar una cordial salutació i donar-vos les gràcies per ajudar-nos a
donar esperança i il·lusió.

Pilar Serra Vilarrodona
Presidenta
Roses, 26 de febrer de 2020.
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LLaa ffiinnaalliittaatt ffuunnddaacciioonnaall ddee llaa nnoossttrraa eennttiittaatt ééss ll aassssiissttèènncciiaa aallss m
maallaallttss
ddee ccàànncceerr ddee RRoosseess ii lleess sseevveess ffaam
míílliieess,, aaiixxíí ccoom
m aallss ssuuppeerrvviivveennttss..

QUI SOM?
La Fundació Roses Contra el Càncer és una institució privada sense afany de lucre, inscrita
amb el número 1267 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, membre
de la Federació Catalana d Entitats Contra el Càncer FECEC i de la Taula d Entitats d Inclusió
social de l Alt Empordà.
A 31 de desembre del 2019 la nostra Fundació està formada per:
PATRONAT:
Pilar Serra Vilarrodona, presidenta
Assumpció Llach Torras, vicepresidenta
Núria Páramo Barbarà, secretària
Lola Camps Canadell, tresorera
Esteve Bernal Vilar, vocal
Jacinto Berta Cabrelles, vocal
Sílvia Danés Jofre, vocal
Marta Font Llach, vocal
Irene Giner Barbarà, vocal
Jaume Guitart Francisco, vocal
Concepció Mach Batlle, vocal
Bibiana Martínez Badal, vocal
Trinidad Rovira Arranz, vocal
Esther Segura Paredes, vocal
EQUIP DE TREBALL:
Mercè Homs Romero (Psicooncòloga: De gener a juny a 32h/setmanals i de juliol a
desembre a 12h/setmanals)
Elisabet Lloansí Aznar (Treballadora Social a 32h/setmanals)
Marina Delteil (Administrativa a 20h/setmanals)
SOCIS: 179
EMPRESES PATROCINADORES: 92
VOLUNTARIS ACTIUS DURANT L ANY

9: 146 alguns d ells realitzen diferents tipus de voluntariat

V. Suport Equip Tècnic i al malalt: 25
V. Domiciliari: 9
V. Suport logístic o Comunitari: 103
V. Testimonial: 13
V. Òrgans de Govern: 14

3

Memòria Anual 2019

FINALITATS FUNDACIONALS
a) Acompanyar i donar suport als pacients amb càncer i a les seves famílies, així com els supervivents,
mitjançant l actuació de professionals i voluntariat, i excepcionalment, distribuint els recursos
econòmics que es considerin adients per fer més sostenible la malaltia.
b) Realitzar activitats de suport psicològic pels afectats per la malaltia i els seus familiars, així com per
els supervivents, garantint la participació dels professionals adients.
c) Dur a terme activitats terapèutiques individuals, de grup o en grups d autoajuda.
d) Col laborar i executar, en forma i mesura que s estimi possible i convenient, activitats per tal de
donar a conèixer a la població la problemàtica de la malaltia oncològica respecte a les causes de la
mateixa i la seva prevenció.
e) Informar, conscienciar i sensibilitzar a la població, per tots els mitjans que es considerin adients com
són xerrades, col loquis, conferències o campanyes, de l actual realitat del càncer.
f) Fomentar entre la població els hàbits i les eines necessàries per prevenir el càncer segons les
normatives i consells de la Organització Mundial de la Salut (OMS).
g) Iniciar, promoure i continuar campanyes concretes de prevenció de la malaltia dirigides a col·lectius
de risc, arribant als diferents àmbits de la societat catalana.
h) Promoure la formació i capacitació del voluntariat que col·labori en el desenvolupament de les
tasques inherents a la Fundació.
i) Donar suport a la recerca per tal de contribuir a trobar una curació definitiva de la malaltia així com
per millorar el tractament i la qualitat de vida del malalt de càncer durant el període de
convalescència.
j) Treballar de manera coordinada i integral amb tots els professionals relacionats amb la malaltia i
col·laborar amb les institucions sanitàries i socials.
k) Qualsevol altra activitat que en un futur, i davant de nous coneixements científics, suposi una millora
d aquesta malaltia i en l atenció als malalts.

PROJECTE D ATENCIÓ PSICOSOCIAL
Aquest projecte es porta a terme a través de la intervenció de l equip tècnic, format per una
psicooncòloga i una treballadora social, que alhora treballen coordinadament i en contacte constant
amb el personal sanitari i social (metges, infermers, psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes...)
de les diferents institucions mèdiques i socials de la província de Girona, com són: l ICO Girona,
l Hospital de Figueres, l equip de PADES, el CSS Bernat Jaume, el CAP de Roses i altres Vall d Hebron,
Hospital Clínic, Hospital Sant Pau...), formant així una xarxa interdisciplinària d atenció al malalt de
càncer amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i l atenció que s ofereix.
El projecte d atenció psicosocial es finança gràcies a les aportacions dels nostres socis, patrocinadors
i altres donatius, però també rep finançament per altres vies públiques i privades, durant el 2019 han
col·laborat en el seu finançament les següent institucions:
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Objectius de la intervenció:
- Proporcionar una bona acollida al malalt i als familiars per tal d adquirir elements de seguretat i
confiança tant en ells mateixos com en el servei assistencial (àmbit sanitari, psicològic i social).
- Facilitar la informació i assessorament sobre la malaltia i recursos existents.
- Facilitar la vida quotidiana dels malalts i/o familiars posant a la seva disposició el material necessari
per a millorar la seva qualitat de vida a la llar.
- Donar suport en la vida diària del malalt i/o familiars a través de la intervenció puntual de
voluntaris.
- Coordinar les intervencions amb els diferents agents que donen suport assistencial al malalt i a la
família, per tal que els serveis siguin més àgils i eficients.
- Acompanyar el malalt i o la família en totes les fases de la malaltia oferint un espai d escolta i
expressió emocional.
- Ajudar a adaptar-se a les noves circumstàncies i a les alteracions que pot produir la malaltia a nivell
físic, psicològic, social, econòmic, laboral i familiar.
- Capacitar al malalt i/o la família per afrontar el desenvolupament del nou procés.
- Educar en nous hàbits de vida saludable per millorar la qualitat de vida del malalt o preveure la
recidiva de la malaltia.

SSEERRVVEEII DD AATTEEN
NCCIIÓ
Ó PPSSIICCO
OSSO
OCCIIAALL

124 FAMÍLIES

191 USUARIS

IIN
NTTEERRVVEEN
NCCIIO
ON
NSS AATTEEN
NCCIIÓ
Ó
PPSSIICCO
OSSO
OCCIIAALL

CCO
OO
ORRDDIIN
NAACCIIÓ
Ó AATTEEN
NCCIIÓ
Ó
PPSSIICCO
OSSO
OCCIIAALL

Atenció al malalt: 68 usuaris
Coord. Centres Sanitaris (Hosp.
Figueres, ICO Girona, Cap Roses,
SS Bernat Jaume, Vall
d Hebron..
36 usuaris
101 intervencions

Atenció al familiar: 48 usuaris

Atenció al supervivent: 40
usuaris
Atenció al dol: 35 usuaris

Coord, Serveis Socials i altres
entitats de Suport (Creu Roja,
Caritas, Consell Comarcal, Fadir,
AFANOC
15 usuaris
60 intervencions

N
Núúm
meerroo ddee bbeenneeffiicciiaarriiss ddee lleess
AAccttiivviittaattss ddee SSeennssiibbiilliittzzaacciióó,,
iinnffoorrm
maacciióó ii PPrroom
moocciióó dd hhààbbiittss
ssaalluuddaabblleess:: 66..114433 ppeerrssoonneess
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FORMACIÓ EQUIP TÈCNIC
L equip tècnic està en constant actualització professional. És important posar al dia els nostres
coneixements i per això aquest any hem assistit a:
- Assistència de la Treballadora Social a
la VI Jornada de Voluntariat i Salut a la
Universitat de Girona, el 28 de Març del
2019.
- Reunions periòdiques de supervisió per
als coordinadors de voluntariat, a la FECEC,
Barcelona.
- Reunions periòdiques de coordinació
del Servei Reprèn, a la FECEC, Barcelona.

FORMACIÓ VOLUNTARIAT
Durant el mes de Maig es va impartir al local de la Fundació un curs de 12 hores de durada,
organitzat per la FECEC i reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya.
L objectiu d aquest curs era poder adquirir coneixements sobre les dimensions que entren
en joc en conviure amb el càncer, així com obtenir eines i recursos per emmarcar
correctament la seva actuació voluntària amb malalts oncològics.
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AJUTS ECONÒMICS I TÈCNICS PER A LES PERSONES USUÀRIES DE LA FUNDACIÓ ROSES
CONTRA EL CÀNCER
A la Fundació tenim elaborat el Protocol per a la concessió d ajuts econòmics i tècnics per a les
persones usuàries. L objecte d aquest Protocol és regular els ajuts econòmics i tècnics que se n
deriven del tractament oncològic per aquelles situacions personals i familiars que ho necessitin,
tenint en compte les situacions econòmiques febles, mitjançant uns criteris de valoració específics
per a cada ajut.
En aquest Protocol queden detallats els barems econòmics que determinaran la quantia de l ajut
econòmic per tal de garantir que aquests ajuts arribin a tota la població de Roses i voltants.
Aquest Protocol defineix les formalitats, objecte i finalitats, persones beneficiàries, requisits per
poder percebre els ajuts i obligacions de les persones usuàries, per a que sigui executat
correctament.
Aquest Protocol és, per a l equip tècnic de la Fundació, un instrument de treball que recull tots els
ajuts i serveis que ofereix la Fundació Roses Contra el Càncer.
Per poder tenir accés a aquest Protocol podeu dirigir-vos a la seu de la Fundació o bé consultar-ho a
la pàgina web de la nostra Fundació.

Se ei d Aj

Ec n mic

Sovint, el fet d emmalaltir, comporta una disminució econòmica, fruit dels inconvenients laborals i
altres circumstàncies, ja que no existeix una legislació que tingui en compte certs aspectes
fonamentals i les despeses continuen sent les mateixes o poden augmentar.
És per això, que també destinem part del nostre pressupost a cobrir diverses despeses, sorgides del
nou diagnòstic oncològic.

AAJJU
UTTSS EECCO
ON
NÒ
ÒM
MIICCSS
Ti

l gia d aj

Usuaris atesos

Transport a centre sanitari
Medicaments Cost Zero
Hotel Cost Zero
Ortopèdia
Micropigmentació
Ajut a Perruques
Aj d gència e i c cial
Fisioteràpia pal·liativa

9
7
3
1
1
1
1
3
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N mb e d aj
92
26
10
2
1
1
2
9
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Se ei d Aj

Tècnic

L objectiu del Servei d Ajuts Tècnics és facilitar la vida
quotidiana dels malalts i familiars posant a la seva
disposició el material necessari per a millorar la seva
qualitat de vida a la llar.
S han prestat llits articulats, matalassos, baranes de llit,
fundes de matalassos, matalàs d aire antiescares, cadires
rodes exteriors/interiors, caminadors, grua elevadora, sofà
automatitzat, aspirador de secrecions, alçador WC, cadires
fixes dutxa, cadira giratòria banyera, cadira rodes per wc,
coixí làtex per cadira, perruques i barrets, coixins del cor,
etc...

PROGRAMA TERRITORIOS SOLIDARIOS
Aquest any ens hem presentat per primer
cop
a la 6a edició del PROGRAMA
TERRITORIOS SOLIDARIOS del BBVA. Vam
presentar el nostre projecte d atenció
psicosocial i vam sortir premiats amb
.
.
El dia 5 de Febrer vam anar a la seu del
BBVA a Barcelona a l entrega dels premis
que es van atorgar a les diferents entitats
guanyadores.
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AAJJU
UTTSS TTÈÈCCN
NIICCSS
L any
s han concedit
prèstecs d ajuts
tècnics, a un total de 19
famílies

Memòria Anual 2019

VOLUNTARIAT
VVoolluunnttaarriiaatt dd Ò
Òrrggaann ddee GGoovveerrnn oo CCoonnsseelll RReeccttoorr
Màxim responsable de la gestió de l entitat i els serveis que s ofereixen. Aquest està format per 14
persones: una presidenta, una vicepresidenta, una tresorera, una secretària i 10 vocals.
Es realitzen reunions bimensuals a través de les quals es gestiona l entitat.

VVoolluunnttaarriiaatt SSuuppoorrtt LLooggííssttiicc oo CCoom
muunniittaarrii
El major nombre de voluntaris de la Fundació són els englobats en aquesta tipologia.
Col·laboren en la organització i el desenvolupament de les activitats organitzades per l entitat.
1. Activitats de Recaptació de Fons: Col laboren en la organització i realització d activitats per
tal de recaptar fons pel finançament dels projectes de la Fundació.
2. Activitats de Sensibilització, educació, prevenció i promoció de la salut.

VVoolluunnttaarriiaatt TTeessttiim
moonniiaall,, DDoom
miicciilliiaarrii oo dd AAccoom
mppaannyyaam
meenntt
Voluntaris en contacte directe amb el malalt i/o la família que, o bé aporten el seu testimoni per
donar suport al malalt i/o a la família, o bé assisteixen al malalt i/o família en les tasques de la vida
diària, com són acompanyaments a visites mèdiques, compres, gestions vàries, descàrrega del
cuidador principal, etc.; sempre amb la supervisió i seguiment de l equip tècnic.

SSeerrvveeii ddee VVoolluunnttaarriiaatt ddee RReeiikkii,, SSoonnootteerrààppiiaa ii HHaarrm
moonniittzzaa tt,,
Aquest tipus de voluntariat, 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.
Tipus de Voluntariat
Reiki
Sonoteràpia
Ioga
Ha m ni a

Nº Voluntaris
6
1
1
8

9

Nº Sessions
320
5
7
7

Nº Usuaris
34
20
21
313
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SSeerrvveeii ddee VVoolluunnttaarriiaatt EExxppeerrtt
Tipus de Voluntariat
Assessorament Dietètic (Natàlia Lluch)
Servei Fisioteràpia (Cistina Lao)
Acupuntura (Shui Roses)

Nº Voluntaris
1
1
1

TTAALLLLEERR EESSPPAAII CCRREEAA
Ja fa dos anys que arran de la inquietud
d unes voluntàries i la necessitat de l equip
tècnic de crear un espai de trobada, i
d acollida... un espai terapèutic pel sol fet
de compartir una estona fent manualitats
amb altres persones, va sorgir l Espai Crea.
En aquest espai, que està obert a tothom i
es fa els dijous de 16h a 18h, es creen tot
tipus de productes amb l objectiu de
proporcionar un moment de creació, de
concentració,
de
motivació,
d entreteniment... i així s ha format un
espai de trobada i intercanvi .
Durant aquest any han realitzat els coixins
terapèutics amb blat i espígol, les culleres
pintades a mà... entre d altres coses, totes
fetes amb molta delicadesa i estima.
Hem recaptat un total de 1754 .
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Nº Intervencions
24
1
10

Nº Malalts
14
1
1

Memòria Anual 2019

JORNADES DE RECONEIXEMENT A LA TASCA DELS NOSTRES VOLUNTARIS
XV Trobada de Voluntariat Oncològic (Barcelona)
El 16 de Novembre , vam assistit als 15
anys de Trobada de Voluntariat en
l àmbit Oncològic, organitzat per la
FECEC.
Aquest és un espai per fomentar el nexe
d unió dels més de
voluntaris que
treballen en l àmbit oncològic i per així
reconèixer la seva tasca solidària.

En aquesta edició tant especial, la jornada va portar el
títol
Vol n a ia
na mane a d en end e la ida ,
entenen que el voluntari té una actitud a la vida que va
més enllà de la durada del seu voluntariat.
En aquesta edició el nostre voluntari Edgar Tarrés va
realitzar el taller El So i el Silenci com a eine de bene a
que va tenir molt bona rebuda.

V Diada Voluntariat de Roses
Sabem que el treball del voluntariat és imprescindible per assolir els objectius de la Fundació.
I és per això, que l objectiu d aquesta diada és agrair la funció tant important que fan els nostres
voluntaris. Voluntaris que desenvolupen tasques de recaptació, sensibilització, prevenció i promoció
de la salut, atenció i suport a malalts i les seves famílies, així com també suport a l equip tècnic i
òrgans de govern.
Enguany es va gaudir d un passeig amb el Tren Roses Express, que ens va dur fins a la Base Militar
Pení , on vam ser molt ben rebuts pel ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA nº4 i ens van fer una visita
guiada a les seves instal·lacions. Tot seguit ens van servir un pica-pica gentilesa de Can Cairó.
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SENSIBILITZACIÓ, EDUCACIÓ, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT
ÉÉss ttaam
mbbéé oobbjjeeccttiiuu ddee llaa FFuunnddaacciióó ccoonnsscciieenncciiaarr ii sseennssiibbiilliittzzaarr aallss hhaabbiittaannttss ddee RRoosseess ssoobbrree
ddiiffeerreennttss aassppeecctteess ddee llaa m
maallaallttiiaa oonnccoollòòggiiccaa m
miittjjaannççaanntt ll oorrggaanniittzzaacciióó ddee ddiiffeerreennttss aacctteess
ssoocciiaallss..

Dia Mundial contra el Càncer
Un any més, hem commemorat el dia Mundial Contra
el Càncer, organitzant un acte emotiu al Hall del
Teatre. Donem llum a l esperança es va iniciar
gaudint d una bonica actuació de la Coral del Centre
Escolar Empordà, on nens i nenes van oferir el millor
de les seves veus en aquest dia tan especial.
Tot seguit vam donar protagonisme a la importància
de les abraçades i els seus beneficis tant físics com
anímics. Es va convidar a tots els assistents a oferir la
forma més pura d estimar que és donant i rebre
abraçades. Va ser un moment tendre, amigable i
sobre tot, molt saludable.
Talle HARMONITZA T
El Harmonitza t és un servei que oferim des del 2016 a la Fundació a través dels nostres voluntaris
experts en Reiki, sonoteràpia i ioga. Un dels nostres objectius com entitat del poble, és promoure un
estil de vida saludable, hàbits de prevenció... i com que ens basem en la definició de la OMS, on
s entén la salut no només com absència de malaltia física, sinó també com a benestar psicològic i
emocional, doncs creiem oportú realitzar els tallers Harmonitza t oberts a tota la població rosinca,
per tal de treballar l equilibri i benestar emocional. Aquest any 2019 hem tingut una gran assistència
als tallers que es realitzen al Teatre Municipal.
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Passejada terapèutica: SENTIM EL MAR!!

El passat
de Juny l Esther Cañada , alumna
de l IES Illa de Rodes, en el marc del seu treball
de recerca va organitzar una passejada
terapèutica per tal sentir els beneficis del mar
per a la salut.
L activitat s englobava dins la Càtedra Oceans i
Salut humana i van assistir voluntaris, familiars
i supervivents.

El snorkel pot contribuir al benestar de pacients que han patit o pateixen un càncer?
Dins de la temàtica Oceans i Salut Humana , molts són els estudis que han valorat com els
ecosistemes marins poden contribuir a la salut de les persones. La principal línia d investigació es
centra en l estudi de com totes aquelles activitats relacionades amb el mar natació, snorkel, busseig,
caiac o fins i tot, el caminar prop de la costa poden contribuir a la salut i el benestar d aquells qui les
practiquen.
Els primers estudis realitzats han valorat com la gent sana presenta beneficis en termes de salut física
i mental al realitzar activitats d oci, ja sigui dins l aigua o amb contacte o prop del mar. Tot i així, es
desconeix si els mateixos beneficis o d altres es presenten a pacients de diferents malalties.
En aquest sentit, metges i biòlegs que formen part de la Càtedra Oceans i Salut Humana-Grup de
Recerca SeaHealth de la UdG, l Institut Català d Oncologia ICO , el CAP de Roses Institut Català de la
Salut) i la Fundació Roses Contra el Càncer, en col·laboració amb el centre de busseig Poseidon Roses
i el projecte MedPAN, han impulsat una prova pionera per valorar si la pràctica de snorkel
(observació de la flora i fauna marina mitjançant tub i ulleres, sense botelles) pot contribuir al
benestar de pacients que han patit o pateixen un càncer. La primera prova es realitzarà a bord del
vaixell a través d un qüestionari que permetrà valorar mitjançant diferents preguntes
estandarditzades la sensació de benestar, en aquests pacients, abans i després de realitzar l activitat
de snorkel. La prova es va realitzar el passat d octubre a les aigües de Roses.
E
al a e e 6 el acie
e a acce a a ici a e el
jec e ; 5 d e i 1 h me.
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III Jornada de Salut al Carrer
De la importància del treball comunitari que fem des de fa anys, tant amb el CAP de Roses com amb
les farmàcies de la població, fa un parell d any va sorgir la idea i la possibilitat de fer una Jornada de
Salut. Aquest any el 15 de Juny hem organitzat la tercera i ha estat molt ben rebuda per tothom.
L objectiu d aquesta diada, és donar a conèixer al poble de Roses, tots aquells serveis relacionats
amb la salut, dels quals disposa. Es van distribuir diverses taules informatives de salut (hipertensió,
diabetis, salut sexual, primers auxilis, prevenció solar, informació per deixar de fumar, consell
farmacèutic...).

Per amenitzar la jornada vam poder comptar novament i l actuació de Madame Mustash. Aquest
any, també van participar en l activitat els cossos d emergències SEM, Policia Local, Bombers,
Mossos d Esquadra).

Catifa Corpus
Per tretzè any consecutiu, hem participat en la ja
tradicional Festivitat del Corpus de Roses, aquest any
celebrada el 20 de Juny.
Gràcies a la incondicional col·laboració de les voluntàries
de l entitat, vam poder elaborar una Catifa de Flors, amb
un missatge molt positiu: D nem ll m a l e e ança ,
amb la intenció de fer arribar aquest lema a tota la
població rosinca.
14
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XX Dia Mundial Sense Fum
Un any més, ens hem esforçat per fer arribar a la
població, el missatge de mantenir uns hàbits
saludables i evitar els tòxics, com per exemple el
consum de tabac.
Així doncs, de nou en col·laboració amb el CAP de Roses,
algunes farmàcies del poble, i els alumnes de l assignatura
Aprenentatge i Servei de er d ESO del Centre Escolar
Empordà, el passat 31 de Maig, vam muntar una taula
informativa a la cantonada de l Avinguda de Rhodes amb
el carrer Jaume I , amb l objectiu de conscienciar els
vilatans dels perjudicis del tabac.

Campanya protecció Solar
Amb l objectiu de sensibilitzar als alumnes de la importància de protegir-se del sol i evitar cremades
que a la llarga poden influir en una mala salut de la pell i desenvolupar en càncer de pell, fa uns anys
l artista rosinca Madame Mustash va crear una cançó i una coreografia especialment per aquesta
campanya.
Així doncs, un any més les treballadores i a les voluntàries de la Fundació vam arribar al públic
infantil de totes les escoles de Roses, cantant i ballant la cançó El meu estimat sol i jo .

15
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LH

d en Ma çal
El
d octubre vam organitzar un any més
l activitat per a promocionar hàbits de vida
saludable: L Hort d en Marçal , dins el marc de la
Setmana Catalana de prevenció del Càncer, amb el
suport de la FECEC.
Aquest és un espectacle educatiu i lúdic adreçat a
tots els infants de P5, de totes les escoles de
Roses.
Després de l espectacle de titelles els infants
havien de fer una brotxeta de fruita , amb l ajuda
de les voluntàries de la Fundació. Van participar
193 alumnes de P5 i 13 mestres.

Projecte Aprenentatge i Servei
Per quart any consecutiu col·laborem amb el Centre Escolar Empordà, a través de l assignatura
Aprenentatge i Servei que consisteix en promoure l aprenentatge en els alumnes a través dels seus
serveis a una entitat social del poble.
D aquesta manera, i a través de diverses sessions de
trobada entre un petit grup d alumnes de er d ESO i
persones que estan passant per la malaltia oncològica o
que l han passat o amb familiars o també amb voluntaris
de l entitat, poden anar descobrint la realitat del malalt
oncològic.
Amb aquest objectiu hem treballat conjuntament per tal
d aconseguir:
- Desestigmatitzar la malaltia oncològica, resoldre tabús,
pors, dubtes... trobades a la Fundació, visita a l ICO
Girona i a l IDIBGI... .
- Mobilitzar el jovent en la participació voluntària amb la
nostra entitat (han recaptat fons pel càncer de pròstata,
han participat en la Campanya Sense Fum...).
- Educació en salut emocional en el col·lectiu infantojuvenil (aprendre a parlar i escoltar les emocions i els
sentiments davant les adversitats).
16
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II Jornada Salut i Mar
El 29 de setembre es va organitzar la II Càtedra Oceans i Salut Humana, organitzada per la Càtedra
Oceans i Salut Humana de Roses en col·laboració amb l Institut Català d Oncologia, el CAP de Roses ,
la Fundació Roses contra el Càncer i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Generalitat de
Catalunya).
La jornada es va dividir en dues parts:
Al matí es va fer una sortida amb el catamarà Màgic al Parc Natural de Cap de Creus i es van realizar
activitats recreatives al mar.
A la tarda, al Teatre Municipal, la jornada va continuar amb la presentación d una Mini-Guia Omegade la Costa Brava. Tot seguit , diferents especialistes van explicar els beneficis de l Omega per a
la salut de les persones a nivel cardiovascular, a nivel de prevenció de diferents tipus de càncer i a
nivel mental.

Jornada del Supervivent
El d abril va tenir lloc a l edifici històric de l Universitat Barcelona la I edició de la Jornada del
Supervivent. Amb el lema Vine a celeb a la ida de é del cànce , es van organitzar: tallers,
conferències, concerts, activitats esportives, exposicions i activitats familiars.

17
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Braçalets solidaris
Les nostres voluntàries dels Braçalets Solidaris continuen treballant setmanalment per tal de recollir
fons per a diferents projectes. Amb gran creativitat actualment també ideen models per les diferents
temporades amb diferents colors, així com també han dissenyat clauers, collarets i arracades. La
motivació per assolir reptes fa que acceptin encàrrecs personalitzats per a celebracions i events.
Les voluntàries mateixes confeccionen els braçalets i posen parades en les diferents activitats que es
fan al poble. També tenim establiments col·laboradors, on es poden trobar aquests braçalets: Forn
Sant Pau, Carnisseria Plana, Mi Casa, Only, Farmàcia Gratacós, Farmàcia Major, Can Cairó, TMM,
Lavanderia ecològica, Escola de Dansa Silvia Busquets, Centre Acupuntura Shui Roses, Deu de 10,
Estètica Natàlia, EMME, Perruqueria Sílvia, Centre Mima t, Pastisseria Ferrer d Olot i botiga Shop In.
Durant l any
es van recaptar .
, . Una part dels diners recaptats amb els Braçalets
Solidaris es van destinar a donar suport a la construcció del JARDÍ TERAPÈUTIC del Centre SòcioSanitari Bernat Jaume de Figueres. La Fundació va fer una aportació de
.
El dia 17 de Juliol la Dra. Esther Celda del Centre Sòcio-Sanitari va fer una xerrada sobre el Jardi
Terapèutic i l experiència de Salut i Benestar, a Ca l Anita.

18
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INICIATIVES SOLIDÀRIES EXTERNES
UUnn ddeellss nnoossttrreess oobbjjeeccttiiuuss ééss ddeessppeerrttaarr ll eessppeerriitt ssoolliiddaarrii ddeellss hhaabbiittaannttss ddee RRoosseess rreessppeeccttee llaa m
maallaallttiiaa
oonnccoollòòggiiccaa,, bbéé ccoom
m aa vvoolluunnttaarriiss oo bbéé ccoom
m aa ccooll··llaabboorraaddoorrss.. AAqquueesstt aannyy ss hhaann oorrggaanniittzzaatt,, aam
mbb
iinniicciiaattiivvaa cciivviill,, m
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moltes activitats de recaptació.
CREUER SOLIDARI DON PANCHO
El passat
d abril vam poder gaudir d un dia
preciós al mar gràcies a la generositat de la
empresa Creuers Don Pancho que va organitzar
el primer Creuer Solidari .
Es van recaptar
.

CAMPANYA POSEM-LI PEBROTS AL CÀNCER" AMB SUPERMERCATS CONDIS
(1.304,33

ESCOLA DE DANSA SILVIA BUSQUETS

L Escola de Dansa Sílvia Busquets ens fa entrega de
de donatiu recaptats al Festival de fi de curs que van
organitzar el 16 de Juny.
Moltes gràcies!! Iniciatives com aquestes en ajuden a
continuar donant suport a aquells qui ho necessiten.
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DONATIU ANYSETIERS
(4.000

VIII CAMPIONAT SOCIAL DE PESCA DE BONÍTOL
AMB EL GEN I LA COFRARIA DE PESCADORS
(2.231,32

DONATIU BOMBERS
(800 )

20
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C.E. DE PESCA LA PEROLA
III OPEN DELS PERNILS (1.

DONATIU ROTARY CLUB
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ACTES BENÈFICS I DE RECAPTA
DDuurraanntt ll aannyy rreeaalliittzzeem
m ddiiffeerreennttss aacctteess bbeennèèffiiccss aam
mbb ll oobbjjeeccttiiuu ddee rreeccaappttaarr ffoonnss eeccoonnòòm
miiccss ppeerr aa
ppoorrttaarr aa tteerrm
mee eellss pprroojjeecctteess ddee llaa FFuunnddaacciióó,, ddoonnaarr aa ccoonnèèiixxeerr llaa nnoossttrraa ttaassccaa ii sseennssiibbiilliittzzaarr aa llaa
ppoobbllaacciióó ddee RRoosseess ddaavvaanntt llaa m
maallaallttiiaa ddeell ccàànncceerr.. ÉÉss eenn aaqquueessttss aacctteess oonn eexxiisstteeiixx m
mééss ppaarrttiicciippaacciióó ddeellss
vvoolluunnttaarriiss..

XXI Fideuà Popular
Celebrada el 24 de Març a la plaça Frederic Rahola de Roses, on van assistir 576 persones i es van
poder recaptar 6.891,83 . El 2019 vam batre rècords i això és gràcies a tots vosaltres: comensals i
voluntaris.
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XX Gran Recapta Popular
El diumenge 26 de maig, vam poder comptar un any més amb l incondicional suport i ajut d una
trentena de voluntàries de la Fundació, que durant tot el dia van fer la postulació pels carrers de
Roses.
Gràcies a tots , i la sempre generositat de tot el poble rosinc i la seva solidaritat vers els malalts de
càncer i les seves famílies, es van poder recaptar 6520 .

XII Cursa de la Dona
El 15 de setembre va tenir lloc la 12a Cursa de la Dona, que ja ve sent una activitat molt esperada pel
poble i per la comarca. Un any més, hem batut rècord de participació amb un total de 1738
participants que va aportar una recaptació 16.320,88 .
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Us mostrem a través de diferents fotografies tota la preparació que requereix aquesta cursa i el gran
nombre de voluntaris que hi participen.
Sense tots ells, i el gran suport en l organització del Club d atletisme de Roses, la cursa no seria
possible. Agraïm també a la Eva Bueno l escalfament i els estiraments que ens ofereix any darrera
any.

Un any més , la Demètria de Roses i els Bombers Solidaris van estar presents
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XXII Sopar Solidari
El passat 18 d Octubre, va ser el segon any que vam gaudir del Sopar Solidari a l Hotel Montecarlo,
on ens van fer sentir com a casa, per celebrar aquest acte tan emblemàtic.
Hi van assistir 155 persones i es van poder recaptar 4.771 .

Mil gràcies per la col·laboració desinteressada de totes les persones i empreses que van fer possible
aquesta vetllada tan màgica.

Loteria de Nadal

Per vuitè any consecutiu, hem venut participacions
de Nadal. I hem pogut recaptar 2.282,20 .
Aquest any no hem tingut la sort de cares i el número
no ha sortit premiat, esperem que l any vinent
puguem tornar a repartir premis a tots els que són
fidels al nostre número i a la nostra entitat.
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INVESTIGACIÓ I RECERCA ONCOLÒGICA
UUnn ddeellss nnoossttrreess oobbjjeeccttiiuuss pprriinncciippaallss ééss ccooll··llaabboorraarr,, pprroom
moouurree ii iinncceennttiivvaarr llaa iinnvveessttiiggaacciióó ddeell ccàànncceerr..
Per aquest motiu , des del 2003, la Fundació Roses Contra el Càncer celebra un concert solidari 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 i l IDIBGI.
L any
9 ha estat el 17è Concert solidari de la nostra entitat i vam poder gaudir de l espectacle La
Màgia del Cinema del COR GERIONA. Des dels més grans als més petits vam recordar i vibrar amb
aquelles bandes sonores de les pel·lícules que ens han marcat i emocionat, des de MARY POPPINS, EL
REI LLEÓ, FROZEN, EL LLIBRE DE LA SELVA,...
Un espectacular concert que va comptar amb artistes a l escenari i que de segur no oblidarem!

Aquest any 2019 ha finalitzat la beca bianual i els fons obtinguts en aquest concert s han destinat
altre cop a finançar el projecte d investigació sobre: Polimorfismes dels gens mod ladors de la
resposta immune com a predictors de recaiguda en els pacients amb Mieloma M l iple MM .El
mieloma múltiple és un càncer de la sang produït per l acumulació de gran quantitat de cèl lules
plasmàtiques tumorals a la medul·la òssia. Les cèl·lules plasmàtiques sanes són una part molt
important del nostre sistema immunitari i produeixen anticossos però quan es veuen afectades
comencen a funcionar de manera anòmala.
A Espanya, cada any són diagnosticats al voltant de .
casos nous i malauradament l evolució
natural del mieloma és la recaiguda després de successius tractaments, amb períodes de temps
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sense tractaments més curts i amb respostes al tractament cada vegada de pitjor qualitat fins arribar
a una fase terminal i la mort del pacient.
El sistema immunitari pot ser un potent mecanisme de defensa contra el càncer, una de les seves
funcions és buscar i destruir les cèl·lules premalignes, abans que els tumors es formin. La habilitat de
les cèl lules canceroses per evadir l activitat de les cèl lules T anti-tumor és un mecanisme important
per a la progressió o recaiguda del càncer i fins a la data d avui no es disposa de dades sobre el paper
del sistema immune dels pacients amb mieloma múltiple per la prevenció o control de la recaiguda
tumoral i la supervivència global.
En resum, l objectiu de l estudi ha estat identificar possibles polimorfismes genètics de molècules
implicades en la resposta immune com responsables de l error en el sistema immunitari i de la
recaiguda després del tractament en els pacients amb mieloma múltiple.
Per aconseguir-ho s ha analitzat mostres de pacients diagnosticats en qualsevol fase de la malaltia
participant en l estudi quatre centres hospitalaris ICO: Hospital Duran i Reynals ICO L Hospitalet de
Llobregat, Barcelona), Hospital Germans Trias i Pujol ICO (Badalona, Barcelona), Hospital Joan XXIII
ICO Tarragona i l Hospital Universitari Josep Trueta ICO Girona .
Els responsables del projecte han estat la Dra. Yolanda González Montes, especialista en Hematologia
i el Dr. David Gallardo, Director assistencial de l ICO Girona.
Per al finançament del concert hem comptat amb diferents fonts d ingressos: Venda d entrades,
Patrocinadors, donatiu de La Caixa , donatius puntuals o de Fila 0 i també hem comptat amb la
col laboració de l Ajuntament de Roses, que ens ha cedit el Teatre Municipal i finançat una part del
cost del concert.
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COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS
PPeerr ttaall dd ooffeerriirr uunn sseerrvveeii ddee m
maajjoorr qquuaalliittaatt,, eennss ccoooorrddiinneem
m ii ccooll··llaabboorreem
m aa ttrraavvééss ddee ccoonnvveenniiss aam
mbb
lleess ddiiffeerreennttss iinnssttiittuucciioonnss iim
mpplliiccaaddeess eenn eell ssuuppoorrtt aallss m
maallaallttss ii lleess sseevveess ffaam
míílliieess..
Per a realitzar la nostra tasca diària, ens coordinem amb Benestar Social de l Ajuntament de Roses,
l Institut Català de la Salut CAP de Roses), Fundació Salut Empordà (Hospital de Figueres, Centre
Sociosanitari Bernat Jaume i PADES), Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, Institut Català
d Oncologia de Girona ICO , Fadir, Caritas i Creu Roja, entre d altres entitats.
A banda, també col·laborem i tenim convenis amb altres agents que formen part de la recuperació,
rehabilitació i reincorporació dels supervivents a la vida quotidiana, com són:
- Servei Reprèn: Servei d orientació laboral després del càncer. És un servei d acollida i orientació
laboral dirigit a usuaris que hagin superat o cronificar la malaltia oncològica i que hagin perdut la
feina o requereixin un canvi de feina degut a les seqüeles dels tractaments de la malaltia. És un servei
organitzat per la FECEC en què hi participem les entitats que hi som adherides.
- El tècnic en Micropigmentació, Quim Gasparín, que amb el Projecte Estima t ofereix els seus serveis
a les persones afectades. La Micropigmentació aconsegueix camuflar cicatrius i crear arèoles
completes en el cas de les intervencions de reconstrucció mamària. També recuperar pigmentació a
la zona de les celles i cap, on hi pot haver hagut pèrdua de pèl i cabell.
- La fisioterapeuta Cristina Lao, col·labora amb nosaltres per tal de millorar la qualitat de vida i el
confort del malalts de càncer, doncs li derivem els casos d aquelles persones que requereixen
rehabilitació després d una operació de càncer de mama o d un càncer de pulmó per millorar la
mobilitat, la capacitat pulmonar, també quan hi ha dolor degut als tractaments...
- Aquest any també comptem amb la professionalitat del fisioterapeuta expert en situacions
pal·liatives, Carles Barnés, que fa visites a domicili. Amb aquest servei pretenem millorar la qualitat
de vida d aquelles persones que es troben en procés final de vida. És un servei molt puntual, que
posem a disposició d aquells usuaris que estan a l espera de rebre el servei de fisioterapeutes del
servei públic.
Una de les col laboracions més importants a destacar és la de l Ajuntament de Roses que, a part de
subvencionar part d alguns dels nostres projectes, ens ajuda i participa en moltes de les activitats
que realitza la Fundació, cedint-nos els espais per a la seva realització, realitzant els cartells de
publicitat dels actes, donant publicitat en l agenda municipal, i rebent el seu suport amb la seva
assistència a gairebé tots els actes benèfics, de prevenció i sensibilització que realitzem.
Som també, membres de la Federació Catalana d Entitats Contra el Càncer FECEC i col·laborem en
la recopilació de dades sobre els malalts de càncer a Catalunya, assistim i participem en les reunions
que es realitzen durant l any amb la resta d entitats oncològiques de Catalunya i col·laborem en la
realització d actes per a promoure el Codi Europeu Contra el Càncer.
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INFORME ECONÒMIC
L objectiu principal de l entitat, per aquest
i pels següents exercicis, era consolidar i, a poder
ser, augmentar els ingressos per captació de recursos per tal de poder complir de manera més plena
amb les finalitats de la fundació. I, un cop analitzat l exercici, podem dir que aquest aspecte s ha
assolit ja que, en termes absoluts, el total de volum d ingressos obtinguts per les activitats ja
desenvolupades anualment han pujat lleugerament respecte l any anterior .
euros bruts en
total).
La possibilitat de mantenir aquest nivell d ingressos s ha degut en bona part per l augment
d ingressos en l activitat de La Cursa de la Dona .
euros bruts , en l activitat de la Fideuà .
euros , en l activitat de Recapta .
euros i sobretot per l inesperat premi concedit pel BBVA pel
Projecte d Atenció Psicosocial que la nostra entitat porta ja desenvolupant des de fa uns quants anys
.
euros . Aquest any s han produït dues noves activitats com són: el Creuer Solidari on s han
recaptat 785 euros bruts, i l activitat dels Coixins terapèutics amb uns ingressos bruts obtinguts de
.
euros. Aquest exercici malauradament no s han realitzat les activitats del Viatge solidari d en
Juan Fernández Ferdy , ni el campionat de Pàdel solidari ni tampoc el Minihandbol. S ha produït
també un retrocés en la recaptació obtinguda de tres activitats ja plenament consolidades com són el
sopar Benèfic amb una baixada del ingressos de .
euros bruts, l activitat del Concert de Nadal
amb una disminució de 1.00 euros i l activitat de la Loteria .
euros bruts menys que l any
passat . El benefici d aquestes activitats ha tingut però diferents variacions respecte al .
. En el
cas del sopar ha baixat uns
euros respecte l any anterior. En el cas del Concert, aquest ha estat
de .
euros més que el .
degut a la reducció en l import de la factura dels artistes en quasi la
meitat. Pel que fa a la Cursa de la Dona, aquesta activitat ha tingut una petita baixada en el seu
benefici (680 euros) en comparació a l any passat. I finalment, en el cas de la Loteria, el benefici ha
estat similar al de la temporada
.
euros . Les altres activitats promocionals que s han dut a
terme, la Campanya Pebrots Condis i el Campionat de Bonítol, s han mantingut en els mateixos
registres de l any anterior.
Cal remarcar que, a diferència de l any anterior, no figuren com a donatius extraordinaris els
referents a les donacions corresponents als reintegraments de la Loteria de Nadal.
Així doncs, si no tenim en compte l efecte dels reintegraments extraordinaris de la Loteria, les
aportacions de donatius puntuals de persones físiques han baixat uns .
euros respecte l any
passat, juntament amb les donacions rebudes d altres entitats que també han disminuït en uns .150
euros. Les quotes rebudes pels socis han experimentat, per contra, una millora destacable respecte
l exercici anterior .
euros , mentre que els donatius de les guardioles dels comerços han patit
una davallada de 1.846 euros. Cal esmentar que aquestes aportacions són molt fluctuants, doncs
depenen de donacions extraordinàries no previstes als pressupostos.
En el transcurs del .
no s ha produït cap novetat respecte al llegat rebut en espècie per la Sra.
Chantal Roques, restant la Fundació a la espera de decidir conjuntament amb les altres entitats
beneficiàries el destí final de la propietat rebuda. És important esmentar el fet que totes les
despeses i impostos derivats d aquest llegat estant anant a càrrec de la Fundació al constar aquesta,
en primera instància, com a receptora i titular de l immoble.
Les subvencions rebudes per l atenció psicosocial han augmentat significativament respecte
l exercici anterior degut essencialment a la confirmació de dues subvencions del Departament de
Salut de la Generalitat de 2.750 i 1.910,90 euros, respectivament. També la subvenció de La Caixa de
.
euros ha ajudat significativament a assolir a aquesta puja. Aquest .
, s ha cobrat la
subvenció de l IRPF del Ministeri de Sanitat de .
euros corresponent al 2.018. Cal esmentar que,
mentre es redacta aquesta memòria, s ha rebut confirmació de la concessió d aquesta subvenció per
l exercici
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2.019 de 7.000 euros que, com és evident, es cobraran durant el 2.020. DIPSALUT ha mantingut la
subvenció per a l atenció psicosocial per aquest .
destinada al desenvolupament de les
intervencions terapèutiques però sent aquesta només de 1.636,08 euros respecte als 3.596,39 de
l exercici passat. També ha subvencionat l activitat de la Cursa de la dona amb el pagament de part
de la despesa per les samarretes
euros més IVA i ha donat també l import de
, euros
destinats a la celebració de diferents actes i jornades. Des de la Diputació de Girona s han concedit
2.000 euros de subvenció per a la celebració de La Cursa de la Dona. La resta de subvencions
concedides per l Ajuntament de Roses s han mantingut com sempre
.
euros amb el
desglossament habitual: .
euros destinats a l atenció psicosocial, .
euros pel Concert Benèfic
i 1.000 euros a l activitat de la Fideuà.
En resum doncs, podem dir que la Fundació ha aconseguit millorar els ingressos de promocions
(5.250 euros), així
com les
subvencions rebudes (3.000 euros
aproximadament)
mentre que ha vist disminuïts els donatius rebuts .
euros . És per aquest motiu que l entitat
valora molt positivament aquesta xifra assolida durant el present exercici agraint, un cop més, a tots
als seus col laboradors, l esforç incondicional que dediquen per tal d ajudar a portar a terme les
diferents tasques que desenvolupa la nostra fundació.
Pel que fa a les despeses, s ha produït una lleugera baixada en la partida de sous i de seguretat social
.
menys respecte l any passat. Aquesta davallada d enguany és deguda la reducció de la
jornada des del mes de setembre per part de la psicooncòloga. Cal recordar que, tant la contractació
de la treballadora social com la de la psicooncòloga, ambdós despeses fundacionals, no s haguessin
pogut efectuar si no s hagués rebut les subvencions corresponents en aquests apartats. L altra
persona contractada per la fundació es tracta de l administrativa Marina Delteil despesa necessària .
Al projecte d investigació IDIBGI sobre l estudi del Mieloma Múltiple s hi han destinat
en el present exercici.

.

euros

Les ajudes monetàries fetes directament a malalts han pujat molt poc en aquest exercici (4.122,96
euros en total), mentre que les ajudes monetàries a entitats han augmentat considerablement
respecte l any anterior degut al donatiu fet a la Fundació Salut Empordà .
euros .
Han augmentat significativament, les despeses en l activitat promocional de La Cursa de la Dona
.
euros , mentre que altres despeses d altres activitats s han vist disminuïdes: La Loteria de
Nadal .
euros , el Concert de Nadal .
euros i les de l activitat del Sopar Benèfic (1.090
euros . La despesa en l activitat de la Fideuà ha tingut una puja poc rellevant.
Les depeses de gestoria i de serveis professionals han disminuït significativament (3.000
euros respecte l any passat degut a la finalització dels tràmits de la donació en espècie. Per contra,
han augmentat les despeses de publicitat en
euros respecte l exercici anterior.
Així doncs, i tal com s ha determinat en els darrers exercicis, el Patronat de la Fundació proposa
destinar l excedent de l exercici .
a reserves, incrementant així els fons propis de l entitat.
Aquest resultat s ha aconseguit complint a l hora la finalitat fundacional en el límit legal establert. Cal
afegir que la Fundació està al corrent de pagament dels deutes amb les administracions públiques,
complint amb les seves obligacions tant amb Hisenda fiscals com en la Seguretat Social en l àmbit
laboral).
En el pressupost per l exercici econòmic
es preveuen increments en les diferents partides
pressupostades respecte l exercici anterior en la mateixa proporció al creixement que presenta el
volum de l activitat desenvolupada. La única excepció la representa la partida referent als ingressos
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per subvencions la qual es troba subjecta a una més que possible variació ja que en aquests moments
la situació en aquest àmbit (administracions públiques) continua essent de molta incertesa. La
fundació, però, no defallirà, durant el curs del proper exercici i següents, en el fet d instar a les
diferents administracions a cooperar i a implicar-se en el projecte social que representa aquesta
entitat.
En definitiva, els objectius per l any
i següents immediats són incrementar la captació de
recursos en la mesura del possible, tot i donada la conjuntura actual, per tal de continuar assolint les
finalitats fundacionals que es vagin plantejant a la Fundació en un futur immediat, com poden ser
l ajuda en nous projectes d investigació i recerca o bé ajudant a les famílies dels malalts afectats
realitzant tasques de treball social, prestant ajuda psicològica o ajudant econòmicament quan sigui
necessari.

INGRESSOS

DESPESES

Personal At. Psicosocial
47,84%

Actes de Recapta
59%

Organització
activitats
30,85%

Socis i Donatius
22,75 %

Ajuts
econòmics
6,9%

Investigació
6.74%
Local i
manteniment
7,67%

Subv. Públiques i
privades 18,27%
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AGRAÏMENT COL·LABORADORS
Per acabar volem aprofitar aquest apartat per donar les gràcies a totes les persones que fan possible
la nostra tasca.
Hi ha persones que aporten el seu gra de sorra en forma d ajut econòmic, com són els nostres socis,
empreses patrocinadores, entitats que col·laboren i persones anònimes que fan donatius puntuals.
Altres persones col·laboren amb nosaltres oferint-nos els seus coneixements i participant en les
diverses activitats que organitzem, com són xerrades, tallers, activitats esportives, lúdiques...
O també, ens ajuden les empreses que aporten, pels diferents actes que organitzem, articles de
regal, descomptes en serveis...i altres tipus de col·laboracions.

PATROCINADORS CONCERT 2019
ABAD MALLOL

HOTEL CIUTADELLA

ACTUAL LA BARBERIA

HOTEL MARIAN

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Nº1

HOTEL MARINA

AGÈNCIA PARDO

HOTEL MARÍTIM

AGÈNCIA RICART

HOTEL MONTECARLO

AGUSTÍ MONTALAT MALLOL

HOTEL RISECH

APIVEND 2000

HOTEL TERRAZA

ARTICLES DE PELL TURRÓ

HOTEL UNIVERS

AUTOESCOLA TRAMUNTANA DE ROSES

HOTEL VELA

BAR RESTAURANT EL CAIMÁN

HOTEL VISTABELLA

BAR-RESTAURANT LA SIRENA

HOTELS MEDITERRANEO PARK

BERTA MOTOR

IMMOGESTIÓ

BLANCH IMMO-SERVICE

INMOBILIARIA SANTOS

BOATS MEDITERRANI

J&V IMMO

BOUTIQUE MACH

JOAN BATALLER DANÉS

BRICOLATGE ROSES

JOMAR

CAFÈ SI US PLAU

LA CAIXA

CÀMPING RODAS

MAGATZEMS BIELS

CAN CAIRÓ

MERCÈ MARC

CARNISSERIA PLANA

MULTIÓPTICAS ROSES

CATALANA D'HABITATGES

NAUTIC CENTER

CAVA DE CIGARS YAGO

ORTOPÈDIA MARTÍNEZ-ROCA

CAVA PERELADA

PAPERERIA DE L'EMPORDÀ

CELLER MARTÍN FAIXÒ

PISCINES GUTIERREZ

CENTRE DE FISIOTERÀPIA ROSES

PRESTIGE HOTELS

CINEMES ROSES

PRESTIGE IDIOMES

CIUTAT DE VACANCES "CALA MONTJOI"

PRINTEC - Projectes Informàtica i Noves Tecnologies

CONSTRUCCIONES HORIZON

PUBLIMAS

CONSTRUCCIONS SINYOL

RESTAURANT CAL CAMPANER

CROACKS RESTAURANT

RESTAURANT ROC FORT

DUÑACH

RESTAURANT SANTA LLÚCIA

EDUARD INSTAL.LACIONS

ROSES GESTIÓ

EL BULLI

ROTARY CLUB ROSES-EMPURIABRAVA

ELS BLAUS DE ROSES

RUIZ NARVAIZA ASSOCIATS

FAMÍLIA SALA MALLOL

SALVADOR GUERRA SALAMÓ

FARMÀCIA GRATACÓS

SANÉS RESTAURANTS

FARMÀCIA MARTA BOSCH

SERRALLERIA MATES

FLORS MATEU

SERVIMAR

GALINDAINES

SIGRA

GESTIÓ GIRONA

THALASSA SPORT

GRÀFIQUES MONTSERRAT

TOP QUEENS

GRATACOS RHODES INSTAL·LACIONS

TREN ROSES EXPRES

GRUP 6U 2010

VILÀ ECONOMISTES

GRUP NORFEU

VILADEROSES.CAT

HOTEL CANYELLES PLATJA

WINE PALACE-ROSES

HOTEL CASA DEL MAR

XARXES FRANCESC MARCEL
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COM POTS COL·LABORAR

Tu també ets
necessari.
Aj da n

Aportacions al compte de la Fundació Roses
Contra el Càncer:
La Caixa IBAN ES92 2100 0138 8602 0037 5160
Banc Sabadell IBAN ES31 0081 0213 3300 0163 1271

Si vols ser voluntari o col·laborador de la Fundació,
no dubtis en contactar amb nosaltres.
TOTS SUMEM!

Fundació Roses Contra el Càncer NIF. G-17569443
Inscrita núm. 1267 Reg. Fundacions Generalitat de Catalunya.
Carrer Pescadors, 13 - Apartat de Correus núm. 274
17480 ROSES (Girona)
Telèfon: 972 15 12 95 619 18 29 38
www.fundacioroses.org
Correu electrònic: fundacio@fundacioroses.org
33

