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La Fundació té com a uns dels seus principals objectius col·laborar, promoure i incentivar la investigació, i tenim
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Laura Cárdenas
(Serveipre
Ginecologia,
H. Josep Trueta). També formen part de l’equip investigador: Núria Dueñas
(Unitat Consell Genètic, ICO Bellvitge), Marta Pineda (Biòloga, Unitat Diagnòstic Molecular ICO) i Júlia Canet
(Biòloga, investigadora pre doctoral ICO).
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“El que es dona amb amor, queda per sempre”
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL 2020
Oferim suport psicosocial al malalt de càncer i la seva família durant el procés de la malaltia i el
seguiment posterior necessari.

166 USUARIS

106 FAMÍLIES
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BUTLLETÍ INFORMATIU 2020

INTERVENCIONS ATENCIÓ PSICOSOCIAL
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Atenció al malalt: 72 usuaris
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Coord. Centres Sanitaris (Hosp. Figueres, ICO Girona, Cap
Roses, Fundació Salut Empordà, Vall d’Hebron..)
29 usuaris amb 101 intervencions

Atenció al familiar: 39 usuaris
Atenció al supervivent: 32 usuaris
Atenció al dol: 23 usuaris

Coord, Serveis Socials i altres entitats de Suport (Creu Roja,
Caritas, Consell Comarcal,…)
19 usuaris amb 82 intervencions

L’any 2020 han col·laborat en el nostre finançament les següents institucions i entitats:
L’any 2020 han col·laborat en el nostre finançament les següents institucions i entitats:
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FFEESS--TTEE SSOOCCII

Per poder continuar oferint un servei gratuït, de qualitat i que abasteixi a tots els rosincs, necessitem suport econòmic. Ser soci de la
FFEESS--TTEE SSno
OOCCésII 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
Fundació
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pots de
desgravar
la teva
aportació!
Per podertrimestral
continuaro oferint
serveique
gratuït,
qualitatfiscalment
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!
INSERTAR BUTLLETA 2021
La Fundació et necessita!

Tu també ets necessari: AJUDA’NS
INSERTAR BUTLLETA 2021

La Fundació
et necessita!
Sr.|Sra
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DNI

Adreça
Província

DATA NAIXEMENT

Població
Telèfons

Anual

Tipologia
Assessorament Dietètic (Natàlia Lluch)
Acupuntura (Shui Roses)
Reiki
Sonoteràpian i Ioga
Dansateràpia on-line

Voluntaris
1
1
6
1
1

Nombre sessions
37
18
173
4
9

Nombre usuaris atesos
14
5
28
8
3

CP

Correu Electrònic

Sol·licita l’admissió de soci i col·laborador de la FRCC amb una quota de:
12 Euros
Data de sol·licitud:
|
|
Mensual
30 Euros
Trimestral
A càrrec del compte corrent - IBAN:
60 Euros
………………Euros

Per tal de poder oferir un suport més complert i de qualitat als nostres usuaris, des de la Fundació oferim
tractaments per part de professionals voluntaris. Aquests tractaments engloben: Nutrició i Dietètica
Oncològica, Acupuntura, Reiki, Dansateràpia on-line .

IBAN

En�tat

Oﬁcina

DC

Envieu per correu o personalment al local de la Fundació: C/ Pescadors, 13 17480 Roses

Número
Signatura:

Per a més informació: Tel. 972151295 – 619182938 // fundacio@fundacioroses.org
Informació bàsica sobre protecció de dades: Responsable: FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER.; Legitimació: Consentiment de l’interessat o execució de contracte segons el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD).; Finalitat: gestió administrativa i comercial, així com atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.; Desti nataris: No es
cediran dades a tercers, llevat per obligació legal; Drets: Poden accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’especiﬁca a la política de privacitat que
poden consultar al nostre lloc web: https://fundacioroses.org.

Tots els nostres serveis són gratuïts i
oberts a malalts i familiars.

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

AACCTTEESS DDEE RREECCAAPPTTAA

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 en taxi a fer tractaments, servei de fisioteràpia
pal·liativa a domicili, entre d’altres serveis.

XX Recapta Popular 3.173,58€

IINNIICCIIAATTIIVVEESS SSO
OLLIIDDÀÀRRIIEESS

Campanya “Posem-li Pebrots al Càncer”, Donatiu Anysetiers, Donatiu Rotary, Donatiu Campionat Social Pesca de Bonítol, Donatiu
#tandemsolidari Skydive,... entre d’altres donatius puntuals i iniciatives solidàries de gent civil i anònima que vol col·laborar
econòmicament amb nosaltres.

XIII Cursa de la Dona “Edició Especial” 10.177,24€

Pessetes Contra el Càncer (encara activa)
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BBRRAAÇÇAALLEETTSS SSOOLLIIDDAARRIISS DDEE LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓ RROOSSEESS CCOONNTTRRAA EELL CCÀÀNNCCEERR

Un grup de voluntàries dissenyen i confeccionen els “Braçalets Solidaris”. Gràcies al seu treball i la col·laboració de la població, aquest
any, hem pogut col·laborar amb un donatiu de 3.000€ a la Fundació Salut Empordà, per tal de poder fer front a les despeses generades
per la COVID-19 i a poder fer front a la compra de EPIs pels treballadors.

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. Malauradament, moltes d’aquestes
activitats no s’han pogut dur a terme i s’han fet de manera virtual..
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