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Deixem a la vostra disposició la memòria d’activitats del 2018, 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 2018 ha estat un any al que li hem dedicat molt esforç i molta voluntat entre tots plegats per 
seguir lluitant i aconseguint els nostres objectius.
La nostra associació treballa per l’acompanyament i el suport als nostres veritables protagonistes: els 
pacients i les seves famílies.  

La nostra associació funciona, en gran part, gràcies als nostres voluntaris, són la columna vertebral de 
SiC, més endavant us explicarem quines són les seves feines dins dels següents 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; Implica-
ció, solidaritat, comprensió i il·lusió. 

1. 
PRESENTACIÓ DE 
LA MEMÒRIA
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SiC-Suport i Companyia som una associació per a 
l’acompanyament a pacients i familiars de càncer 
hematològic. 

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

 Funcionament 
La nostra associació funciona, en gran part gràcies 
als voluntaris. Tenim quatre tipus de voluntaris i 
voluntàries: els hospitalaris, els testimonials, els 
domiciliaris i els logístics. En el següent punt de la 

memòria explicarem de quina forma ens ajuda cada un 
d’ells. 
En aquest 2018 hem començat un nou servei: les 
teràpies psicoemocionals domiciliàries i hem ampliat 
els acompanyaments domiciliaris a pacients greus de 
l’Hospital Clínic de la Unitat d’Atenció Domiciliària 
d’hematologia.

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. 

Com ja hem dit abans, tenim el nostre grup de 
voluntaris i voluntàries: Josep Mª, Marta, Maria, 
Patrícia, Eva, Marc, Vicente, Lídia, Jordi, David, 
Joan, Anna, Laura, Maria Paula, Sofia, Alex, 
Gabriela, Carmen, Francesc, Jordi, Keles, Marta, 
Raquel, Teresa, Xavi, Núria, Silvana i Xavier. 

2. 
SiC - SUPORT 
I COMPANYIA
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3. 
VOLUNTARIAT

L’acció voluntària, és molt valuosa per nosaltres, 
escollida des de la llibertat individual i la voluntat de 
cadascú d’ajudar de forma 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 
pacients i  els nostres voluntaris i voluntàries 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. En 
aquest sector és on dediquem més esforços pel que 
fa a dedicació i en recursos econòmics.  L’associació 
ofereix quatre tipus de voluntariat.

ELS 4 TIPUS DE VOLUNTARIAT:

Hospitalari

Domiciliari

Logística

Testimonial



Voluntariat logístic
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.

“Soy Vicente, farmacéutico de 29 años de Valencia, 
y conocí a Suport i Companyia buscando algún 
voluntariado donde pudiera colaborar de la forma en 
la que más útil pudiera ser, ayudando en las RRSS y 
otras herramientas digitales, y en un proyecto en el 
que me sintiera personalmente involucrado. 
Suport i Companyia era perfecto para las dos cosas, 
ya que su labor de apoyo psicoemocional es una gran 
desconocida pero muy necesaria en enfermedades 
con tanto impacto en la vida de pacientes y 
familiares.
El cáncer tiene muchísimos frentes, como cualquier 
guerra, y todo ladrillo hace muro, aunque creamos 
que es poco. Hay muchas formas de ayudar además 
de con tratamientos y donaciones, y todas son 
bienvenidas.”
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1. Voluntariat hospitalari 
El nostre equip de voluntaris 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 les 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 que, des dels centres 
hospitalaris, ajuden a assolir els objectius de la 
nostra associació.

“Em dic Marta Cobo Esteve soc voluntària 
hospitalària de Suport i Companyia, en especial de 
voluntariat hospitalari. Vaig conèixer l’associació a 
través de la plataforma hacesfalta.org.
Formar part de SIC es un alè de vida i de gratitud, 
d’aprenentatge en tots els sentits; cada pacient i cada 
tarda que passo a Sant Pau intentant ajudar a algú 
a alleugerir el pes d’una malaltia llarga, amb millor 
o pitjor pronòstic, es una lliçó de vida: res no es tan 
greu, res no importa tant. Cada habitació de la que 
surto amb un somriure, amb un “ens veiem dimarts” o 
amb un “demà tindré l’alta”, suposen una meravellosa 
sensació per la que es complicada escollir paraules; 
fins i tot quan les coses no van be, hi ha con un impuls 
que fa que tan sols el sentir que pots alleugerir la 
càrrega et faci compensar la resta.” 

 Marta, voluntària

 Xavier, voluntari

2. Voluntariat domiciliari
L’associació posa a disposició de les persones 
malaltes que ho demanin un/a voluntari/a 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 voluntari 
pot alliberar unes hores al cuidador principal. 

“El voluntariat domiciliari em permet establir una 
relació més propera amb el pacient, ja que el veig 
amb més regularitat i compartim més temps. A més 
a més, estar a casa amb el pacient i no a l’hospital 
també proporciona que aquesta relació sigui diferent, 
ja que és un entorn més natural i fa que la barrera  
voluntariat-pacient s’esvaeixi. És com si estigués 
fent companyia a un amic que es troba malament. 
Amb el voluntariat domiciliari sento que tinc més 
responsabilitat, ja que el pacient espera la meva 
companyia. Finalment, em sento valorada de forma 
diferent, ja que l’agraïment que rebo és, d’alguna 
manera, més personalitzat.””

 Vicente, voluntari

 Anna, voluntària

3. Voluntariat testimonial
Són aquelles persones que han passat per 
aquestes malalties i que, un cop recuperades, 
volen compartir les seves experiències amb altres 
malalts. Són voluntaris i voluntàries de molta 
vàlua, 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. 

“Cada vegada que m’avisen per anar a fer de 
voluntari testimonial es torna a obrir la carpeta dels 
records, que tot i no ser precisament bons, ja no 
els considero tant dolents perquè son un estri per 
ajudar a altres persones que estan en una situació 
similar a la que jo vaig estar. Hi vaig sabent que no 
els puc solucionar res però si aconsegueixo una mica 
d’alleujament la satisfacció es molt gran. Aquestes 
visites també em serveixen de recordatori que s’ha 
de viure el present, estimar i fer-ho saber. ”4. 
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A part del voluntariat, l’associació ofereix teràpies 
psicoemocionals individuals i grups d’ajuda mútua:

1. Teràpia psicoemocional
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 psicoemocionals que reverteixen en 
un deteriorament de la seva qualitat de vida. 

El nostre equip de professionals ofereix teràpies 
als malalts i als familiars que ho necessiten, ja 

sigui potenciar l’adaptació a les possibles etapes 
de la malaltia (diagnòstic, efectes secundaris de 
tractament, recaigudes, dol, final de vida) o bé 
ajuda psicològica per a la reincorporació de la vida 
quotidiana un cop superada la malaltia, aprenent 
a identificar els símptomes d’alerta i preparar les 
revisions periòdiques. 

En cas de dificultats per part dels pacients a l’hora 
de traslladar-se, oferim la possibilitat de que els 
nostres professionals duguin a terme les teràpies a 
domicili. 

L’impacte emocional de conviure amb una enfermetat 
requereix, en moltes ocasions, ser treballat amb ajuda 
d’un professional. SiC ofereix, tant a pacients com a 
cuidadors, la possibilitat de gestionar les emocions que 
acompanyen cada etapa de la malaltia i proporcionar 
eines per a l’afrontament de conflictes i canvis 
conductuals, tant en els aspectes vinculats a la malaltia 
com en els de la vida quotidiana del pacient. Les visites 
a l’associació són un espai on els pacients exposen què 
els preocupa, com es senten i quins comportaments 
volen treballar; l’estabilitat emocional és un dels aspectes 
importants que es treballen a les sessions, degut als 
canvis, tant físics com psicològics, que es produeixen 
durant el tractament. A més, un dels punts que fa tan 

útil el suport emocional és possibilitar al pacient, en un 
ambient de privacitat i seguretat, compartir tot allò que, 
per diferents motius, no desitja compartir amb altres  
persones del seu entorn. 
L’acompanyament emocional i el suport que suposa tenir 
una associació on acudir davant qualsevol necessitat i/o 
dubte, ajuden a pacients i cuidadors a sentir-se recolzats 
durant tot el procés de la malaltia.

 Judit López

2. Grups d’ajuda mútua
L’Associació ofereix un espai de trobada, amb sessions dirigides per professionals de la salut, on els 
afectats, malalts o familiars, poden reunir-se per compartir experiències, parlar, escoltar, aprendre i 
donar-se suport els uns als altres. 

ACCIÓ VOLUNTÀRIA I SUPORT
EMOCIONAL
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39 123 5

11

54

Atencions Hores Voluntaris

Voluntaris

Teràpies

Voluntariat domiciliari:

Voluntariat logístic

Suport psicoemocional
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 Hospital de Sant Pau
Els voluntaris i voluntàries ofereixen 
acompanyament als pacients i als 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 
acompanyament als pacients i als familiars que 
estan ingressats a la planta d’hematologia i a 
l’hospital de dia. 

 Hospital Clínic de Barcelona
Els voluntaris i voluntàries ofereixen ajuda 
domiciliària als pacients que han estat trasplantats 
i realitzen la recuperació a casa seva. A partir 
d’aquest 2018, gràcies a una ampliació del conveni, 
també ajudem als pacients que reben medicació 
a casa per part d’un professional d’infermeria. 
Els voluntaris de SiC també podran acompanyar 
unes hores als pacients per facilitar el descans del 
cuidador principal. 

5. 
HOSPITALS
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  La casa Bernarda Alba
Representants de l’associació vam assistir a la 
representació solidària de la Fundació Ajudant 
ajudar per recaptar fons pel manteniment d’una 
escola a l’aldea de  Keov Mony de Cambodja. 

  Concert benèfic primavera Ajudant ajudar 
Representants de l’associació vam assistir al quart 
concert benèfic de la Fundació Ajudant ajudar 
per recaptar fons perquè cinc escoles rurals de la 
República Dominicana rebin educació musical.

  Assistència diada internacional de la societat 
catalana d’hematologia i hemoteràpia 

  Hamelin STOG Teatre 
La companyia de Teatre de l’Orfeó Gracienc ens 
va dedicar la funció solidària al  Teatre Joventut 
de l’Hospitalet per recaptar fons per la nostra 
associació. 

  Assistència a les jornades Janssen a Madrid 
dels Premis Albert Jovell 2018 

  Formacions de Voluntaris 

  Tres reunions de Junta 

  Actes voluntaris Vall d’Hebron
Acte de reconeixement i agraïment a la tasca dels 
voluntaris de la Vall d’Hebron.

  Taller “Reconèixer i gestionar les emocions en 
el càncer hematològic”
Taller de la nostra psicòloga per a pacients, 
familiars i voluntaris.

  Sopar voluntaris 

  Peces de Ciudad 
Acte d’entrega del donatiu del vi solidari Peces de 
Ciudad al Projecte Ari i a la nostra associació.  

  Acte de Voluntaris Sant Pau 
Assistència a les jornades d’agraïment als 
voluntaris de l’Hospital de Sant Pau.

  Visita del Pare Noel de SiC als pacients 
d’Hematologia de Sant Pau
 

6.
ACTIVITATS
REALITZADES I 
OBJECTIUS 
ASSOLITS

IMATGES DE LES ACTIVITATS

La casa Bernarda Alba

Assistència diada internacional de la societat catalana d’hematologia i hemoteràpia

Concert benèfic primavera Ajudant ajudar

ACTIVITATS REALITZADES 19
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Hamelin STOG Teatre Assistència a les jornades Janssen a Madrid dels Premis 
Albert Jovell 2018 

Assistència a les jornades Janssen a Madrid dels Premis 
Albert Jovell 2018 

Formacions de Voluntaris 

Formacions de Voluntaris 

Formacions de Voluntaris 

Acte Voluntaris a l’hospital de la Vall 
d’Hebron 

Sopar voluntaris 

Peces de Ciudad Peces de Ciudad

Sopar voluntaris 

Taller Reconèixer i gestionar les emocions en el càncer hematològic 
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Peces de Ciudad

Acte de reconeixement al voluntariat a l’Hospital de 
Sant Pau

Acte de reconeixement al voluntariat a l’Hospital de 
Sant Pau Visita del Pare Noel de SiC als pacients d’Hematologia de Sant Pau

Visita del Pare Noel de SiC als pacients d’Hematologia de Sant Pau

ACTIVITATS REALITZADES 23
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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

Connecta’t al voluntariat https://connectat.voluntariat.gencat.cat/

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

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

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

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

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

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

7. 
COMUNICACIÓ
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8. 
BALANÇ 
ECONÒMIC
En quant al balanç econòmic d’aquest any, molt resumidament, dividirem la nostre explicació en 
finançament i despeses. 

FINANÇAMENT

Voluntariat
40%

Empreses privades
47’77%

Fundacions
29’28%

Entitats bancàries
19’52%

Donatius
3’08%

Activitats SiC
0’35%

33%
Gestió i administració

Teràpies psicològiques
14%

Comunicació
4%

DESPESES

Captació recursos
9%



9. 
PATROCINADORS I 
COL·LABORADORS

 Fundación Privada Cottet-Mor

 Janssen

 La Caixa

 Martínez Comín

 Abbvie

 Peces de Ciudad

 Bodegas Túnel

 Donatius Particulars
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