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Desitgem compartir i donar-vos a conèixer les activitats que hem realitzat durant aquest any 
oferint serveis i acompanyament als pacients i familiars de càncer hematològic.

Aquest any ha estat un any atípic i molt difícil a causa de la pandèmia de la Covid-19. Degut a 
aquesta situació ens hem vist obligats a suspendre alguns dels serveis de l’associació com l’acom-
panyament hospitalari. Durant la pandèmia les necessitats dels nostres usuaris han variat, hem 
ofert acompanyament domiciliari i logístic. Els voluntaris han ajudat a les famílies fent-los la 
compra, en els trasllats a l’hospital per fer els tractaments, visites mèdiques, etc.

A causa de les restriccions òbvies de la pandèmia, les teràpies individuals i grupals, fins al mo-
ment presencials, han passat a realitzar-se online.

Un any més donem les gràcies als nostres voluntaris, SiC funciona en gran part gràcies a ells, 
són la nostra columna vertebral. Més endavant us explicarem quin és la seva tasca dins de l’àmbit 
hospitalari, domiciliari i logístic. La seva qualitat humana és el que ens fa créixer com associació.

Volem fer una menció especial també, a totes les persones que ens segueixen des de l’inici, a les 
que ens donen suport i que s’han sumat recentment a la nostra causa i ens ajuden a transmetre 
valors com el compromís, solidaritat, comprensió i il·lusió, entre altres.

1.
PRESENTACIÓ
DE LA MEMÒRIA
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L’associació funciona gràcies a l’equip de professionals que ofereixen teràpia psicoemocional i als 
voluntaris que acompanyen als malalts i familiars de càncer hematològic. 

És una organització no governamental sense ànim de lucre creada el 2010 acollida a la llei 
4/2008 del Codi Civil de Catalunya. Declarada Entitat d’Utilitat Pública.

Objectiu de l’associació

L’objectiu principal de l’associació és oferir aju-
da psicològica i emocional, mitjançant acom-
panyament de voluntaris i de teràpies profes-
sionals a totes les persones que ho necessitin. 

Per poder aconseguir aquest objectiu també 
ens centrem en establir convenis de col·labora-
ció en centres sanitaris de referència, així com 
en seleccionar i formar voluntaris i voluntàries 
en el coneixement concret de el càncer hema-
tològic.

Funcionament

L’associació funciona en gran part gràcies als 
voluntaris. Tenim quatre tipus de voluntaris i 
voluntàries: hospitalaris, testimonials, domici-
liàries i logístics.

L’associació té convenis de col·laboració amb 
quatre hospitals de referència a Barcelona: 
Hospital de Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron, 
Hospital Clínic i Hospital Universitari Sagrat 
Cor.

2.
SiC - SUPORT
I COMPANYIA



Judit López Freixa
Psicòloga

Núria Carsí Costas
Infermera

Consultora Clínica

Dra. Silvana Novelli C.
Hematòlega

Dr. Jordi Sierra Gil
Hematòleg
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Junta Directiva:

Equip SiC:

Mònica Olamendi Orobitg
Tresorera

Mònica Olamendi Orobitg
Administració

Antonio Llamas
Vocal

Judit López Freixa
Vocal

Xavier Caballero Ventura
Secretari

Carmen López Redondo
Coordinadora general

Equip Tècnic:

David Grau Reguero
Vocal

Joan Ampurdanés Delgado
President

Dra. Silvana Novelli C.
Vocal



MEMÒRIA SiC  20198



VOLUNTARIAT 9

Per a nosaltres l’acció voluntària és molt valuo-
sa i és escollida des de la llibertat individual i la 
voluntat de cada un d’ajudar de forma total-
ment altruista. 

El voluntariat es sustenta directament de 
valors com la solidaritat, el compromís, l’al-
truisme, el respecte, la confidencialitat i molts 
altres que ens ajuden a créixer individualment 
i fan possible el desenvolupament de moltes 
capacitats de l’ésser humà. 

Com hem dit anteriorment, els protagonistes 
de la nostra associació són els pacients i els 
seus familiars. Els nostres voluntaris i volun-
tàries col·laboren amb que els pacients es 
sentin acompanyats, escoltats i compresos. 

Mitjançant el programa de voluntariat, la nos-
tra entitat vol aportar aquest suport afectiu, 
que complementa l’atenció sanitària integral, 
en el nostre cas, dirigit al col·lectiu de pacients 
de malalties oncohematològiques. 

El voluntariat és l’eix principal de l’associació. 
En aquest sector és on dediquem més esforços 
en dedicació i recursos econòmics.

L’associació ofereix quatre tipus de voluntariat:

- Hospitalari

- Domiciliari

- Testimonial

- Logístic

3.
VOLUNTARIAT



1.1.  Voluntariat hospitalari

El nostre equip de voluntaris desenvolupa una 
tasca complementària a les dels equips de pro-
fessionals dels centres sanitaris, amb l’objectiu 
d’oferir una atenció integral i més humanitzada 
a pacients 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 objec-
tius de l’associació.

2.2.  Voluntariat domiciliari

L’associació posa a disposició dels pacients que 
ho sol·licitin, un voluntari o voluntària que amb 
el compromís de destinar unes hores a la set-
mana, l’acompanyi a casa seva, en els trasllats 
a l’hospital o en el que necessiti, en totes les 
fases de la malaltia. 

En el cas de què el pacient tingui la sort d’estar 
acompanyat per la seva família, el voluntari pot 
alliberar unes hores al cuidador principal.

ELS QUATRE TIPUS DE VOLUNTARIAT

MEMÒRIA SiC  201910



3.3.  Voluntariat testimonial

Són aquelles persones que han passat per 
malalties oncohematològiques i un cop recu-
perades, volen compartir les seves experiències 
amb altres pacients. 

Són voluntaris i voluntàries molt importants, ja 
que 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.

4.4.  Voluntariat logístic

Són voluntaris i voluntàries que no tenen con-
tacte directe amb les persones malaltes, però 
ajuden amb diferents tasques de l’associació 
com, administració, informàtica, disseny gràfic, 
comunicació i fotografia.

VOLUNTARIAT 11



4.
SUPORT
PSICOEMOCIONAL
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L’associació ofereix altres serveis com les teràpies psicoemocionals. 

El diagnòstic d’un càncer hematològic, així com totes aquelles vivències que s’experimenten al 
llarg de la malaltia, poden causar a les persones malaltes i als seus familiars una sèrie de compli-
cacions psicoemocionals que es tradueixen en un deteriorament de la seva qualitat de vida. 

El nostre equip de professionals ofereix teràpies als pacients i familiars que ho necessiten, ja sigui 
per l’adaptació a les possibles etapes de la malaltia (diagnòstic, efectes secundaris i de tracta-
ment, recaigudes, dol, final de vida) o bé ajuda psicològica per a la reincorporació a la vida quo-
tidiana 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 per traslladar-se, oferim la possibilitat de que els nos-
tres professionals puguin fer les teràpies al seu domicili.



5.
GRUPS
D’AJUDA MÚTUA

GRUPS D’AJUDA MÚTUA 13

Aquest servei va dirigit a pacients i familiars de càncer hematològic. 

L’associació ofereix un espai de trobada, on s’ofereixen sessions dirigides per una psicòloga, amb 
la finalitat que els assistents poden reunir-se per compartir experiències, treballar les emocions i 
aprendre a gestionar les situacions amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional, sempre 
amb el suport i guia d’un professional de la salut.
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6.
DADES D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA, 

SUPORT PSICOEMOCIONAL I
GRUPS D’AJUDA MÚTUA

DADES: D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA, SUPORT PSICOEMOCIONAL I GRUPS D’AJUDA MÚTUA 15

430

Voluntariat hospitalari 
Hospital de Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron, Hospital 
Clínic de Barcelona i Hospital Universitari Sagrat Cor.

Atencions

22
Grups d’Ajuda Mútua

Sessions

102
Suport Psicoemocional

Teràpies individuals

21
SiC - Suport i Companyia

Voluntaris en total

80
Atencions

Voluntariat domiciliari i logístic 
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Hospital Vall d’Hebron
Els voluntaris i voluntàries ofereixen acompanyament als pacients i 
familiars que estan ingressats a la planta d’hematologia i a l’hospital 
de dia. 

Hospital de Sant Pau
Els voluntaris i voluntàries ofereixen acompanyament als pacients 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 ajuda domiciliària a pacients 
que han estat trasplantats i que fan la recuperació al seu domici-
li. També ajudem els pacients que reben medicació a casa per un 
professional d’infermeria. Els voluntaris de SiC podran acompanyar 
unes hores als pacients per facilitar el descans del cuidador princi-
pal.

Hospital Universitari Sagrat Cor
Els voluntaris i voluntàries ofereixen ajuda domiciliària en trasllats a 
l’hospital, realització de proves o acompanyament en el seu domicili 
facilitant el descans del cuidador principal.

7.
HOSPITALS

HOSPITALS 17
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8.
ACTIVITATS
REALITZADES
A causa de les restriccions en l’àmbit social derivades de la pandèmia, les nostres activitats s’han 
vist afectades i ens han obligat a organitzar altres, igualment molt interessants, que han permès 
continuar amb la nostra tasca esperant tornar aviat a la normalitat.

Aquest és el detall de les activitats realitzades i no realitzades:

ACTIVITATS NO REALITZADES:
- L’acompanyament hospitalari, la nostra activitat principal, no ha estat possible durant l’any 

2020, a partir del mes de febrer.
- Els cursos presencials de formació a voluntaris.

ACTIVITATS REALITZADES:
- Acompanyament domiciliari, concretament a pacients de l’Hospital Clínic, se’ls ha anat a 

comprar i se’ls ha portat al seu domicili. 
- També hem donat servei a pacientes d’altres hospitals i a pacients i familiars que ens ho han 

demanat  directament.
- Els voluntaris de l’associació han col·laborat amb el departament de farmàcia de l’Hospital Vall 

d’Hebron.
- S’han potenciat i augmentat les teràpies individuals i grupals en línia, la pandèmia ha creat 

molta ansietat afegida a la ja habitual en els pacients.
- Programació de nous tallers i serveis a pacients, familiars i voluntaris per a l’any 2021.
- Conveni de col·laboració amb l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona per poder oferir 

als pacients voluntariat domiciliari.
- Realització i col·laboració en el vídeo del projecte “Peces de Ciudad” a l’Hospital Clínic.
- Entrevista a la Coordinadora de SiC al programa “El Matí a Ràdio 4” per fer el seguiment del 

projecte “Peces de Ciudad” durant el 2020.
- Reunions Junta Directiva en línia.
- Seguiment dels voluntaris, mitjançant reunions en línia.



ACTIVITATS REALITZADES I OBJECTIUS ASSOLITS 19

Ajuda a pacients i familiar per a realitzar la compra i portar-los-hi a domicili.

Col·laboració amb el departament de farmàcia
de l’Hospital Vall d’Hebron.
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Teràpies online individuals i grupals.
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Reunions de treball per a programar nous tallers i serveis a pacients, familiars i voluntaris.

Conveni de col·laboració amb
l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona
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Realitzacio i col·laboració en el vídeo del projecte “Peces de Ciudad”
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Entrevista en el programa “El Matí a Radio 4” - RNE.

Seguimient al voluntariat, mitjançant reunions online.
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Atenció Presencial

Adreça Oficina: 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

Atenció Virtual i Xarxes Socials

Web: www.suporticompanyia.org
Facebook: @suporticompanyia
Twitter: @SiCsuporticomp
Instagram: @suporticompanyia

Tenim visibilitat

HelpUp: www.helpup.com/organizations/sic-suport-i-companyia
Connecta’t al voluntariat: connectat.voluntariat.gencat.cat
Teaming: www.teaming.net/sic-suporticompanyia
Fundación más que ideas: www.fundacionmasqueideas.org
Cáncer de la sangre: www.cancerdelasangre.com
Programa Juntos de Boiron: www.pacientes.boiron.es
Heroízate: www.heroizate.com
Haces Falta: www.hacesfalta.org
GEPAC: www.gepac.es

9.
COMUNICACIÓ
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10.
BALANÇ
ECONÒMIC

28 %
Voluntariat

52’00 %
Empreses Privades

17’12 %
Fundacions

DESPESES

35 %
Gestió i Administració

22 %
Teràpies Psicoemocionals individual/grupal

5 %
Captació de recursos

FINANÇAMENT

21’40 %
Entitats Bancàries

9’48 %
Donatius
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11.
PATROCINADORS I 
COL·LABORADORS
Volem mostrar el nostre agraïment a les empreses, fundacions, entitats bancàries i particulars que 
ens donen suport i ens permeten seguir ajudant i proporcionant els nostres serveis a les persones 
que ho necessiten.
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C/ l’Avenir 40, entl. 1ª
08021 - Barcelona

Coordinadora General: 
Carme López Redondo
Tel. 699 245 601

Associació per a
l’acompanyament a malalts
de càncer hematològic


