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La Fundació Roses contra el càncer és una entitat sense ànim de lucre d’ajut als 
malalts oncològics, familiars i supervivents del poble de Roses. Fundada l’any 1998,  
l’entitat atén totes les persones de Roses afectades per la malaltia oncològica, els 
seus familiars, persones en procés de dol relacionat amb el càncer i els supervivents.

Actualment, comptem amb més de 350 implicats entre socis, voluntaris i empreses 
col·laboradores, i som membre de la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer 
(FECEC).

Un any més, volem compartir amb nosaltres el resultat d’un any de feina. Gràcies a 
tots els que ho heu fet possible.

Qui som?

13
membres patronat

2
professionals

185
socis

91
voluntaris

88
empreses 

col·laboradores

Núria Galan Sala, psicòloga i Marina Delteil, administrativa, són la cara visible de 
la fundació. Acompanyen i donen suport als pacients i a les seves famílies. També 
coordinen el voluntariat i les activitats que s’organitzen al llarg de l’any.



Acompanyament i suport 
psicosocial als malalts, 
familiars i supervivents

Informació, 
conscienciació i 
sensibilització

Amb el suport d’ens públics i institucions privades:

Suport econòmic a 
projectes de recerca i 

investigació

Formació i captació de 
voluntariat

Col·laboració amb 
professionals, institucions 

sanitàries i socials

QUÈ FEM?



Durant el 2021, ens han ajudat 91 voluntaris:

ÒRGAN DE GOVERN 
És responsable de la gestió de l’entitat. Està format per 13 persones: una 
presidenta, un vicepresident, una tresorera, una secretària i 9 vocals.

VOLUNTARIS DE SUPORT LOGÍSTIC 
Col·laboren en l’organització i el desenvolupament de les activitats 
organitzades per l’entitat.

VOLUNTARIAT TESTIMONIAL, DOMICILIARI I D’ACOMPANYAMENT 
Estan en contacte directe amb el malalt. O bé aporten el seu testimoni 
per donar suport al malalt, o bé assisteixen al malalt i/o família en les 
tasques de la vida diària (acompanyaments a visites mèdiques, compres, 
descàrrega del cuidador principal…)

VOLUNTARIAT DE REIKI, PSICODANSA I IOGA
Engloba tractaments terapèutics energètics i complementaris que aporten 
benestar i calma als malalts i familiars.

VOLUNTARIAT EXPERT EN ASSESSORAMENT DIETÈTIC, 
ACUPUNTURA I MICROPIGMENTACIÓ
Aquests serveis són benèfics per la gestió del dolor, dels possibles efectes 
secundaris deguts als tractaments oncològics, i també per augmentar el 
nivell d’autoestima.

VOLUNTARIAT



Durant el 2021, hem atès 103 famílies amb un total de 162 usuaris:

intervencions
als malalts

11.779  persones s’han beneficiat de les activitats de sensibilització i promoció 
d’hàbits saludables

L’import total destinat a l’atenció psicosocial dels usuaris ha estat de31.000€, 

dels quals 11.923,31€ han estat destinats a ajuts econòmics i materials directes 
als usuaris:

655
intervencions
als familiars

102
intervencions
al supervivent

58

intervencions
al dol

89
coordinacions amb 

centres sanitaris

96
coordinacions amb

centres socials

72
197 ajuts

3.878,46€

TRANSPORT MEDICAMENTS HOTELS

5 ajuts
204,89€

5 ajuts
187,98€

MICROPIGMENTACIÓ URGÈNCIA PER
RISC SOCIAL

TAXI PER A
RADIOTERÀPIA

FISIOTERÀPIA
PAL·LIATIVA

PRÉSTEC DE
MATERIAL TÈCNIC

PRÉSTEC DE 
PERRUQUES/GORRETS

2 ajuts
200€

5 ajuts
119,18€

74 ajuts
6.000€

56 ajuts
1.332,80€ 88 préstecs 31 préstecs

L’ANY  2021  EN  XIFRES



“Durant l’any 2021, hem tornat a organitzar activitats grupals 
i tallers de manera presencial o virtual des de casa, segons les 
condicions sanitàries”

TALLERS



Taller terapèutic de manualitats 
i coixins del cor

435€

TALLERS PISCODANSABRAÇALETS SOLIDARIS

4.230€

Confecció i disseny de braçalets

ESPAI CREA
A finals d’any, hem pogut 
organitzar tallers presencials de 
piscodansa dirigits als malalts 
oncològics



ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ 

I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT



CAMPANYA DE 
PROTECCIÓ SOLAR
Amb la col·laboració d’ISDIN i 
de les farmàcies del poble, un 
any més hem engegat aquesta 
campanya en les escoles per 
sensibilitzar-los sobre els riscos 
del sol.

L’ HORT D’EN MARÇAL
Amb l’ajuda del nostre voluntariat i 
la FECEC, hem organitzat diferents 
tallers i espectacles escolars per 
fomentar el consum de fruita i 
verdura.

CATIFA DE CORPUS
Com cada any hem participat, 
juntament amb els comerciants de 
la vila, en la confecció i exposició de 
la nostra catifa de Corpus.

SETMANA SENSE 
FUM
Dintre d’aquesta campanya 
d’àmbit autonòmic, hem 
treballat amb els alumnes dels 
3 instituts de Roses per tal de 
sensibilitzar els més joves.

APRENENTATGE I 
SERVEI
Jornades de sensibilització al 
Centre Escolar Empordà.



INICIATIVES 
EXTERNES 
SOLIDÀRIES

8.380,03€



GULA SOLIDARY

CONCERT SOLIDARI 
“A PER TOTES”

CAMPIONAT DE 
PESCA BONÍTOL

MITJONS SOLIDARIS 
CROSSFIT GALATEA

DONATIU DELS 
ANYSETIERS

POSEM-LI PEBROTS 
AL CÀNCER



DONATIU
ROTARY CLUB

DONATIU CLUB DE 
PESCA LA PEROLA

DONATIU 
RUTA DE LES TAPES
LA COSA NOSTRA

DONATIU 
MERCAT DE ROSES

RAM SOLIDARI
FLORS MATEU

ARBRE DE NADAL 
SOLIDARI 
SA BOTIGUETA

DONATIU
SANT JORDI
MARC GRIJALVO



54.635,36€

ACTES BENÈFICS 
I DE RECERCA



LOTERIA DE NADAL
Premiada amb reintegrament

CONCERT SOLIDARI
DE NADAL (10.000€)
Gràcies  a les  empreses   patrocinadores 
i al públic assistent, hem pogut fer 
un donatiu de 10.000€ a l’Institut 
Català d’Oncologia pel projecte 
“Desenvolupament de noves eines 
moleculars per a la millora de la 
prevenció del càncer ginecològic en 
les síndromes hereditàries de càncer”.

PEDALADA CONTRA 
EL CÀNCER
Amb la col·laboració del Club Ciclista 
Roses, un total de 300 persones van 
participar en aquesta primera edició 
solidària.

PESSETES CONTRA 
EL CÀNCER
Recollida de monedes i bitllets amb la 
col·laboració d’11 farmàcies de la vila.

CONNECTA’T AMB 
LA FIDEUÀ!
A causa de la pandèmia, aquest any la 
Fideuà Popular es va realitzar en format 
online seguint en directe l’elaboració 
de la recepta.

RECAPTA POPULAR
El dia 12 de setembre va tenir lloc la 
21a Recapta Popular.

CURSA DE LA DONA
La 14a edició de la Cursa de la 
Dona, amb la col·laboració del Club 
d’Atletisme Roses, es va tornar a 
celebrar en modalitat lliure amb la 
participació de 1.413 persones.



destacat 
del 2021

Gràcies a la col·laboració de la Fundació La Caixa, 
hem pogut obrir un espai nou “Belles i Endavant” 
oferint un espai d’acollida amb préstec gratuït de 
perruques als nostres usuaris.



INGRESSOS

ACTES DE RECAPTA

SOCIS I DONATIUS
SUBVENCIONS 

PÚBLIQUES I 
PRIVADES

49%

24%

27%

38% 
ATENCIÓ PSICOSOCIAL

AJUTS
ALS USUARIS

65%

DESPESES

DESPESES DE 
FUNCIONAMENT

35%

15% 
INVESTIGACIÓ

12% 
AJUTS ECONÒMICS

20% 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS

15% 
LOCAL I MANTENIMENT



Moltes gràcies als col·laboradors, socis, voluntaris 
gràcies a qui la Fundació pot existir i funcionar!

TU TAMBÉ ETS NECESSARI!
FES-TE SOCI O VOLUNTARI

fundacioroses.org

@fundacioroses

@fundacioroses

ESPRONCEDA 44, ROSES | 972 15 12 95 | WWW.FUNDACIOROSES.ORG | FUNDACIO@FUNDACIOROSES.ORG


