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CARTA DEL PRESIDENTMEMÒRIA SiC 20176

El món del voluntariat sempre m’ha semblat apassionant. El fet que persones dediquin el seu temps a 
d’altres de forma altruista diu molt de la bona salut de la nostra societat. En temps com els que ens ha 
tocat viure ens cal aferrar-nos a tot bri d’esperança i formar part d’una associació com aquesta i tenir la 
sort de ser el president, m’omple d’orgull.

El meu cas és una experiència molt especial; concretament l’any 2012, un cop recuperat d’un càncer 
limfàtic, vaig considerar que la meva experiència podia ajudar a altres persones que estiguessin vivint una 
situació similar a la meva.  En aquest moment ens vam trobar amb l’associació Alicia (actualment SiC) i 
vam encaixar a l’instant. 

Els anys fent voluntariat hospitalari i testimonial a l’associació, personalment, van ser molt enriquidors. 
El meu lligam amb SiC va anar creixent constantment fins al punt que em van oferir ser-ne el president. 
Per mi va ser un orgull després de la meva trajectòria a l’associació, tot i això, segueixo considerant-me 
un voluntari més.

Poder seguir aportant el meu granet de sorra en un projecte en el que hi crec i em sento tant implicat va 
ser clau per decidir-me a donar aquest pas, que per mi, va ser molt important. Ara considero que intento 
incidir per fer créixer SiC conjuntament amb tots els meus companys. Vam iniciar aquesta nova etapa 
amb nous membres de la junta, en la direcció i voluntariat, conjuntament seguim treballant amb com-
promís, responsabilitat i sobretot amb molta il·lusió per encarar els nous reptes que tenim en la nostra 
agenda i els que de ben segur que vindran. 
    

Xavier Roca Solé

President
Associació SiC – Suport i Companyia
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Deixem a la vostra disposició la memòria 
d’activitats del 2017, on hi trobareu desglossades 
totes les nostres actuacions, durant aquest 
període. 

L’objectiu és compartir i donar a conèixer les 
nostres accions amb tots vosaltres. Com podreu 
veure, aquest 2017 ha estat un any que ha suposat 
molt esforç, molts canvis que de ben segur ens 
ajudaran a seguir lluitant per aconseguir els nostres 
objectius. 

Volem compartir amb tots vosaltres l’experiència 
d’acompanyar i donar suport als malalts i les seves 

famílies, els nostres protagonistes. 
La nostra associació funciona, en gran part, gràcies 
als voluntaris i voluntàries, que en són la columna 
vertebral de SiC, més endavant explicarem 
quines són les feines dins dels diferents àmbits: 
hospitalari, domiciliari i logístic. La qualitat humana 
és el que ens fa créixer com a associació. 

Volem fer una menció especial, també, a tota la 
gent que ens segueix, la gent que ens dona suport, 
la gent que s’ha sumat recentment a la nostra 
causa i ens ajuden a transmetre els nostres valors: 
implicació, solidaritat, comprensió i il·lusió. 
 

2. 
PRESENTACIÓ
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Suport i Companyia és una associació per a 
l’acompanyament a malalts de càncer hematològic. 

 Objectiu de l’associació 
L’objectiu principal de l’associació és oferir suport 
psicològic i emocional, mitjançant l’acompan-
yament dels voluntaris i voluntàries i de teràpies 
professionals, a tots aquells pacients i familiars que 
ho necessitin. Per tal d’aconseguir aquest objec-
tiu també ens centrem en: establir convenis de 
col·laboració amb centres sanitaris de referència i 
seleccionar i formar voluntaris  i voluntàries en el 
coneixement concret dels càncers hematològics.

 Funcionament 
La nostra associació funciona, en gran part, gràcies als 
voluntaris i voluntàries. Tenim quatre tipus de volun-
tariat: hospitalari, testimonial, domiciliari i logístic. En 
el següent punt de la memòria explicarem com ens 
ajuden.

Com a associació tenim conveni amb tres hospitals de 
Barcelona: Hospital de Sant Pau, Hospital de la Vall 
d’Hebron i l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Durant aquest any 2017 també hem començat a 
realitzar dues noves activitats: la teràpia 
psicoemocional i els grups d’ajuda mútua. 

Com a associació estem formats per: una Junta 
Directiva, un Equip tècnic i l’Equip de SiC. 
Com ja hem dit abans, tenim el nostre grup de 
voluntaris i voluntàries: Josep Mª, Marta, Oriol, 
Maria, Aída, Patrícia, Eva, Mauricio, Montse, Marc, 
Vicente, Lídia, Jordi, David, Tatiana, Joan, Rosa, 
Anna, Laura, Irene, Paula, Judit, Núria, Eva, 
Montse i Laurence.

Durant aquest any 2017 hem realitzat una sèrie de 
canvis a l’associació dels quals n’estem molt contents. 
Primer de tot, hem canviat el nom, abans erem 
Associació Catalana contra el Càncer Limfàtic i 
la Leucèmia i ara passem a dir-nos SiC - Suport i 
Companyia. Amb aquest canvi de nom ampliem 
la nostra acció a totes les malalties 
onco-hematològiques.   

3. 
SUPORT 
I COMPANYIA

 Junta Directiva:

 Equip tècnic:

 Equip SiC:

 
 Mònica 

Olamendi Orobitg
Administració

Carme
López Redondo
Coordinadora
general

Xavier Roca Solé
President

Xavier Caballero Ventura
Secretari

Mònica Olamendi Orobitg
Tresorera

Dra. Silvana Novelli Canales
Maria Bros Viver
David Grau Reguero
Vocals

Dra. Silvana
Novelli Canales
Hematòloga

Dr. Jordi Sierra 
Gil
Hematòleg

Judit 
López Freixa
Psicooncòloga

Núria Carsí
Infermera
Consultora Clínica

Jordi Valls Llenas
Treballador 
social
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L’acció voluntària, de vital importància pel nostre 
projecte,  és escollida des de la llibertat individual i la 
voluntat de cadascú d’ajudar de manera totalment 
altruista.

El voluntariat és nodreix directament de valors com: 
la solidaritat, el compromís, el servei, l’altruisme, 
el respecte, la confidencialitat i molts d’altres que 
ens ajuden a créixer individualment i fan possible el 
desenvolupament de totes les capacitats de l’ésser 
humà. 
Els protagonistes de la nostra associació són 

els malalts i els nostres voluntaris i voluntàries 
que  treballen perquè aquests malalts es sentin 
acompanyats, escoltats i compromesos. En aquest 
marc, a través del programa de voluntariat, la 
nostra entitat vol aportar aquest suport afectiu que 
complementa l’atenció sanitària integral, en el nostre 
cas dirigit al col·lectiu de malalts per malalties onco-
hematològiques. 

El voluntariat és l’eix principal de l’associació i on 
dediquem més esforços i recursos per aconseguir 
nostre principal objectiu.

 Voluntariat hospitalari 
El nostre equip de voluntaris i voluntàries 
desenvolupa una tasca complementària a la dels 
equips de professionals dels centres sanitaris, 
amb l’objectiu d’oferir una atenció integral i 
més humanitzada a malalts de es patologies 
hematològiques i als seus familiars. 

Acompanyar, oferir suport afectiu i facilitar el 
descans del cuidador principal són algunes de les 
funcions d’aquests voluntaris i voluntàries que, 
des dels centres hospitalaris, ajuden a assolir els 
objectius de la nostra associació. 

 Voluntariat domiciliari
L’associació posa a disposició de les persones 
malaltes que ho demanin un voluntari o voluntària 
que amb el compromís de destinar unes hores a la 
setmana, l’acompanyi a la seva llar, en els trasllats 
a l’hospital o en allò que necessiti, en totes les 
etapes de la malaltia. 
En el cas de que el pacient tingui la sort d’estar 
acompanyat per la seva família, el voluntariat pot 
alliberar unes hores al cuidador principal. 

 Voluntariat testimonial
Són aquelles persones que han passat per aquestes 
malalties i que, un cop recuperades, volen compar-
tir les seves experiències amb altres malalts. Són 
voluntaris i voluntàries de molt de valor, doncs, el 
fet d’haver passat per una situació molt semblant, 
fa que el seu grau d’empatia i de coneixement de 
la situació sigui molt alt. D’altra banda són la cara 
positiva i optimista de la malaltia. 

 Voluntariat de logística
Són voluntaris i voluntàries que no tenen contacte 
directe amb les persones malaltes, però ajuden 
en tasques diverses de l’associació: administració, 
informàtica, disseny gràfic, comunicació, 
fotografia, etc.

4. 
VOLUNTARIAT

ELS 4 TIPUS DE VOLUNTARIAT:

Hospitalari

Domiciliari

Logística

Testimonial
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ALTRES ACTIVITATS

A part del voluntariat, aquest any hem començat a 
oferir dos tipus d’activitats:

 Sessions psicoterapèutiques individuals per a 
pacients oncològics
El diagnòstic d’un càncer hematològic, així com totes 
aquelles vivències que s’experimenten al llarg de tota 
la malaltia, poden causar a les persones malaltes i a 
les seves famílies una sèrie de complicacions psicoe-
mocionals que reverteixen en un deteriorament de la 
seva qualitat de vida. 

El nostre equip de professionals ofereix teràpies als 
malalts i als familiars que necessiten, ja sigui potenciar 
l’adaptació a les possibles etapes de la malaltia (diag-
nòstic, efectes secundaris de tractament, recaigudes, 
dol, final de vida) o bé ajuda psicològica per a la rein-
corporació de la vida quotidiana un cop superada la 
malaltia, aprenent a identificar els símptomes d’alerta 
i preparar les revisions periòdiques. 

 Grups d’Ajuda Mutua, pels familiars i 
acompanyants dels pacients de càncer hematològic
L’associació ofereix un espai de trobada gratuït, on 
els familiars, cuidadors, voluntaris i voluntàries que 
ho desitgin puguin conèixer i compartir experiències, 
treballar emocions i disposar de l’atenció, guia i suport 
de professionals de la salut.

ACCIÓ VOLUNTÀRIA I SUPORT
EMOCIONAL

26

1584

352

11

40

528

176

10

5

Voluntaris i voluntàries SiC (total)

Atencions

Atencions

Voluntaris i voluntàries

Demandes d’acompanyament a l’associació de particulars

Hores

Hores

Voluntaris i voluntàries

Voluntaris i voluntàries

Hospital de Sant Pau

Hospital de la Vall d’Hebron

Voluntariat logístic

Altres
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 Hospital de Sant Pau
Els voluntaris i voluntàries ofereixen acompanya-
ment als malats i familiars que estan ingressats a la 
planta d’hematologia i a l’hospital de dia.

 Hospital de la Vall d’Hebron
Els voluntaris i voluntàries ofereixen acompanya-
ment als malats i familiars que estan ingressats a la 
planta d’hematologia i a l’hospital de dia.

 Hospital Clínic de Barcelona
Els voluntaris i voluntàries ofereixen acompanya-
ment domiciliari als pacients que ha estat trasplan-
tats i fan la recuperació a la seva llar, en lloc de fer-
ho a l’hospital. Aquest projecte que va ser pioner 
a l’any 2000, incorpora ara  també, per primera 
vegada, la presencia dels voluntaris i voluntàries 
que acompanyaran durant unes hores als pacients, 
facilitant el descans del cuidador principal.

  Canvi de nom i imatge
Hem realitzat tot el canvi de imatge gràcies a 
la feina d’uns quants voluntaris i voluntàries de 
l’associació i volem agrair especialment l’esforç i 
la  implicació desinteressada a  Tatiana Morera, 
Montse Grau, Joan Delgado, Lídia Llovera i Núria 
Parpal.

  Canvis equip
La Junta va aprovar per unanimitat la sortida com 
a vocal de la Rosa Suades, de l’Eva Jimenez i del 
secretari Josep Maria Romero. Han entrat com a 
nous membres: el Xavier Caballero com a secretari 
i la Maria Bros i el David Grau, com a nous vocals.

  Col·laboració Hospital Clínic
Aquest any els voluntaris i voluntàries han co-
mençat a fer els acompanyaments domiciliaris de 
les demandes de l´Hospital Clínic als malats que es 
recuperen del trasplantament a la seva llar. 

  Concert Soul contra el càncer
L’Aida, voluntaria i expacient de limfoma, després 
de la seva recuperació, es va proposar organitzar 
un concert per recaptar fons per poder ajudar a 

persones que pateixen malalties hematològiques . 
Va reunir a uns quants músics i vam poder gaudir 
d’un fantàstic concert en un meravellós entorn a la 
fàbrica Fabra i Coats, en el que van reunir a moltes 
persones. 

  “Peces de ciudad”
Acte d’entrega del donatiu del David i la Olga dels 
beneficis del  vi “Peces de ciudad”, projecte solidari 
contra el càncer. 
Aquest projecte neix d’un voluntari de la nostra 
associació David Grau,  expacient de leucèmia, 
que juntament amb la seva dona han creat un vi 
solidari per poder donar els beneficis a associacions 
de càncer. 
Els beneficis estan destinats a la nostra associació i 
al Projecte Ari.

  “Animals de Companyia”
Hem pogut gaudir un any més, d’una excel·lent 
representació de la obra Animals de Companyia 
pel grup “STOG TEATRE” sempre solidaris amb 
l’associació. 

5. 
HOSPITALS
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 Concerts Solidaris
Hem assistit a dos Concerts solidaris de la 
Fundació Ajudant Ajudar, X concert benèfic de 
Santa Llucia i al tercer concert de Primavera.

 Premis Albert Jovell
Assistència als premis Albert Jovell a Madrid

 Jornades d’agraïment als voluntaris i voluntàries
Assistència Jornades d’agraïment als voluntaris 
i voluntàries als hospitals de Sant Pau i Vall 
d’Hebron (amb intervenció a la taula rodona del 
David Grau).

 IWOPI
Crowdfunding patrocinat per la consultoria 
Martínez Comín a la plataforma IWOPI.

 Formació d’acompanyament al dol

 Dues formacions de nous voluntaris i 
voluntàries

 3 juntes directives

IMATGES DE LES ACTIVITATS

FORMACIÓ DE VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

CANVI DE NOM I MARCA REUNIÓ HOSPITAL CLÍNIC

VOLUNTÀRIES

FORMACIÓ DE  VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

FORMACIÓ DE  VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES
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CONCERT SOUL CONTRA EL CÀNCER

CONCERT SOUL CONTRA EL CÀNCER CONCERT SOUL CONTRA EL CÀNCER DONACIÓ PECES DE CIUDAD

IWOPI

PREMIS ALBERT JOVELL

ANIMALS DE COMPANYIA

ACTE HOSPITAL DE SANT PAU
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 Atenció personal
Oficina
Adreça c/ L’Avenir 40 entl. 1ª – 08021 Barcelona 
Horari Matins de dilluns a divendres

 Atenció no presencial
Telèfon 644 298 413
Correu electrònic info@suporticompanyia.org

 Pàgina web i xarxes socials
Web www.suporticompanyia.org
Facebook: www.facebook.com/Suporticompanyia
Twitter: https://twitter.com/SiCsuporticomp

 Llocs on tenim visibilitat
Help Up  https://www.helpup.com/organizations/sic-suport-i-companyia

IWOPI http://app.iwopi.org/causas/501

Teaming https://www.teaming.net/sic-suporticompanyia

Fundación más que ideas https://www.fundacionmasqueideas.org/

Cáncer de la Sangre https://www.cancerdelasangre.com/

Programa Juntos de Boiron https://www.pacientes.boiron.es/asociaciones-de-pacientes/20

Heroízate https://www.heroizate.com/organizacion/associacio-catalana-contra-cancer-limfatic-leucemia-alicia

Haces Falta https://www.hacesfalta.org/directorio-ong/detalle/?idDelegacion=15985)

6. 
COMUNICACIÓ

7. 
BALANÇ 
ECONÒMIC
En quant al balanç econòmic d’aquest any, 
dividirem la nostre explicació en finançament i 
despeses. 

FINANÇAMENT: INGRESSOS

 Aportació econòmica d’empreses privades.

 Aportació particulars.

 Activitats de l’associació.

DESPESES
Economia de gestió.
Formacions voluntaris i voluntàries
Ajuda a projectes: Voluntariat i teràpies.
Voluntariat: cursos de formació (formació bàsica 
de voluntars i voluntàries, acompanyament al dol).
Teràpies psicooncològiques a malalts i familiars.
Teràpies psicoemocionals a voluntaris i voluntàries.

GRÀFIC D’INGRESSOS

GRÀFIC DE DESPESES

Fundacions
i associacions

41%

Empreses
solidàries
23%

Entitats
bancàries
18%

Donatius
particulars
12%

Activitats de
l’associació

6%

Voluntariat
49%

Gestió i
administració
29%

Captació de
recursos
10%

Comunicació
7%

Teràpies
5%
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9. 
PATROCINADORS I 
COL·LABORADORS

 Fundación Privada Cottet-Mor

 Janssen

 La Caixa

 Fundació CMJ Godó

 Martínez Comín

  

EDICIÓ, DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ
MONTSE GRAU




