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QUAN: El 2 d’Octubre del 2002 

ON: Mútua del Carme de Granollers.

QUÈ:  Es presenta en societat l’Associació Granollers i el Vallès Oriental contra el Càncer 
avui Fundació Oncovallès.

QUI: El President Pere Cladellas, el Dr. Carles Vallbona padrí de la nova Associació, la 
coordinadora Carme Grau, la secretària Antonia Mesas, un grup de voluntaris sanitaris 
que donen suport a aquest projecte, el Dr. Rafael Lledó, director de l’Hospital General de 
Granollers, el Dr. Miquel Hernández Bronchud, cap d’Oncologia de l’Hospital General de 
Granollers, la Dra. Guadalupe Peñalva, Cap de Ginecologia de l’Hospital de Granollers, el 
Dr. Josep Maria Campos, cap de cirurgia de l’Hospital General de Granollers, el Dr. An-
toni Torrecilla, adjunt al departament cirurgia de l’Hospital de Granollers, el Dr. Salvador 
Comas, cap de Radiologia de la primària de CAT Salut, la Teresa Font, infermera i adjunta 
al departament de Radiologia de la primària Cat Salut, la Madga Cuesta, infermera de la 
Primària, la Mari Matito, la Fina Puig i la Cristina Blanc, totes elles infermeres de l’Hospital 
General de Granollers.

I com a voluntàries de l’Associació, la Mari Carmen Sánchez, logopeda, la Remei Oller, la 
Pepi Doncel i la Pepita Puig.

Ens acompanyen a l’acte, la Joana Arro, Fundadora de Catalunya Contra el Càncer i la Sra. 
Montserrat Camp, presidenta de l’antiga Associació del Càncer a Granollers, així com l’Al-
calde de Granollers el Sr. Josep Pujadas i el Mossèn Francesc Pardo, avui bisbe de Girona.
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Presentació Oncovallès a la societat
2 d’octubre de 2002
La Mútua de Granollers
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Una mirada enrere (2002-2020)

Fem una mirada enrere. Sí, ja han passat 18 anys, sembla increïble, però és una realitat. El camí no ha estat 
fàcil però hem tingut dos bons companys que ens han ajudat a tirar endavant en els pitjors moments: la 
perseverança i la il·lusió. 

Des de bon començament teníem molt clar l’objectiu: transmetre esperança.  Els nostres pacients havien 
de trobar a Oncovallès una forma de replantejar i reconduir la seva nova realitat temporal: un diagnòstic 
de càncer. Calia transmetre el caliu d’una acollida, posar a la seva disposició serveis que els  ajudarien 
a afrontar la nova situació, i donar-los les eines necessàries per anar gestionant totes les conseqüències 
derivades de cada fase de la malaltia. I un factor importantíssim, tot aquest suport calia fer-lo arribar també 
a les seves famílies, que de manera indirecte però no menys punyent vivien el seu patiment.

Com diem abans, no ha estat fàcil, però és tant l’agraïment que hem recollit durant tots aquests anys 
dels milers de pacients que hem atès, que ens sentim totalment afortunats. I volem aprofitar aquesta 
retrospectiva per compartir tot aquest agraïment amb els pilars d’Oncovallès, un equip humà que ens ha 
fet costat durant tot aquest temps: el Patronat, el Comitè Tècnic Sanitari, l’equip, el personal sanitari, els 
voluntaris, així com ens públics i privats, i col·laboradors. A tots ells, moltes moltíssimes gràcies, i molta força 
per continuar la tasca plegats.

Als inicis d’Onconvallès parlàvem de cobrir un buit social i donar veu a un tabú que es deia càncer. Avui 
ens sentim orgullosos d’haver omplert aquest buit, i de poder parlar del càncer com d’una malaltia més. 

Pere Cladellas i Carme Grau
President i Vicepresidenta
Oncovallès
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El teixit social de Catalunya està format pels nostres ciutadans, per llurs famílies, per les escoles i centres 
universitaris on hi han fet estudis, per les empreses on treballen i també pels centres socials o religiosos 
on hi participen organitzant programes per a benefici i progrés de la comunitat. Cal destacar el paper 
important que el voluntariat hi juga en molts d’aquests centres on es fan obres d’alta transcendència sense 
afany de lucre. Diversos estudis econòmics demostren els beneficis que aporten les organitzacions on 
les persones voluntàries hi desenvolupen tasques importants. En efecte, la relació benefici-cost de dites 
organitzacions es molt alta ates que el treball aportat no necessita el nivell de remuneració que s’esmerça 
en les empreses amb afany de lucre.

El problema mèdic i social del càncer te una vessant econòmica extraordinària ates el cost altíssim dels 
tractaments a que els malalts son sotmesos. Als Estats Units, la despesa econòmica del càncer es calcula 
en milions de dòlars al any lo qual representa un promig de dòlars per any i persona afectada de càncer. 
Evidentment, poquíssimes persones poden sufragar aquest nivell de despeses i per tant, la societat i llurs 
entitats de serveis de salut son les que es veuen obligades a afrontar aquesta responsabilitat econòmica. 
No hi han dades fiables del valor monetari teòric dels serveis que en favor de cada malalt oncològic fan 
els familiars, amics i quantes entitats socials que recolzen investigacions científiques del càncer o es fan 
càrrec d’una part de les despeses del tractament. A mes d’aquestes despeses, cal tenir en compte que la 
baixa laboral dels malalts representa també una davallada del import de llurs salaris, inclòs quan la societat 
aporta una compensació per dita baixa.

És precisament per totes aquestes raons que Oncovallès voldria esperonar a una empresa d’estudis 
econòmics tan important com ESADE a fer un estudi econòmic del cost-benefici que es deriva del gran 
ventall d’activitats que s’han desenvolupat al Vallès Oriental sots la direcció i tutela d’Oncovallès. Un 
gran ventall d’activitats s’han endegat sense afany de lucre i sols pensant en assolir unes fites realistes 
d’ajut assistencial mèdic, psicològic, social i comunitari per a tots els malalts amb càncer de la comarca. 
Oncovallès es un element molt important del nostre teixit social i un percentatge cada vegada mes gran de 
la nostra població se’n ha adonat de la transcendència d’aquest element. Es per això que tot i aportant-hi 
ajut econòmic o participant en activitats comunitàries de divulgació de nous coneixements sobre el càncer, 
col·laborant amb personal sanitari dels nostres centres assistencials oncològics i potenciant la recerca 

en moltes àrees relacionades amb el càncer,  Oncovallès pot reclamar que se’l 
consideri com un gran pol d’alta transcendència social, sanitària i fins i tot econòmica 
del qual els vallesans ens hem de gaudir.

Escrit del llibre ‘’10 anys fent camí’’ Juny 2012

Dr. Carles Vallbona
Metge especialista en Medicina Preventiva i Comunitària, Professor del Bayor College of Medici-
ne de Houston (EUA), membre del Patronat de la Fundació Hospital/Asil de Granollers i membre 
del Comitè Sanitari d’Oncovallès
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Patronat d’Oncovallès

Des del Patronat d’Oncovallès volem felicitar-nos a tots per aquests 18 anys d’història. 
Tot i que han passat ben de pressa, hem viscut plegats tota mena de situacions, algunes 
ben complicades, com la situació de pandèmia que estem patint aquests darrers mesos, 
però sempre ens hem sentit totalment compromesos amb la missió de la Fundació 
Oncovalles: tenir cura dels pacients i de les seves famílies.

A nosaltres ens toca vetllar per tal que la Fundació pugui desenvolupar totes les seves 
tasques, i assegurar-ne la viabilitat. Prenem decisions de forma constant, i en moltes 
ocasions potser no son les que ens agradaria més de prendre, però cal pensar en el 
futur, i decidir en tot moment el que creiem que serà millor per aquesta organització. 
Alguns membres d’aquest Patronat en formen part des dels inicis, alguns, als qui ens 
agrada recordar sempre que fem una ullada enrere, ens van acompanyar en aquesta 
tasca durant alguns anys.

A altres, els vàrem convèncer no fa pas massa temps per dedicar-nos unes horetes cada 
mes, aportant els seus coneixements i la seva valuosa experiència alhora de decidir 
el rumb més adient en cada moment i circumstància. Però tots i cadascun d’aquests 
membres, estem totalment implicats en el projecte i ens sentim molt molt orgullosos 
de poder aportar el nostre granet de sorra. Tot i que és molt bonic fer una retrospectiva 
d’aquests 18 anys, i que el sol fet de fer-la ens carrega d’energia positiva i de ganes de 
tirar endavant, cal en tot moment pensar en el futur. Un futur viable per a la Fundació 
Oncovallès és el nostre principal objectiu.

Els nous canals de comunicació i la vida en plena crisi sanitària ens ha obligat a reinventar-
nos i a cercar noves fórmules per seguir prestant els serveis actuals. No oblidem que, 
malgrat tot els que està passant, es continuen diagnosticant malalts i son aquests malalts 
i les seves famílies que necessiten dels nostres serveis. Això no s’atura, com molt bé 
saben tots els membres de l’equip que posa cara a la Fundació cada dia. No ens podem 
aturar. No ens ho podem permetre o deixarem a molts pacients desatesos. Per això cal 
mantenir el suports actuals i buscar-ne de nous.



11

Josep Lluís 
López
Vocal

Pep Cladellas
Vocal

Mònica
Cladellas
Vocal

Carme Grau
Vicepresidenta

Pere Cladellas
President

Susi Pagès
Secretària del 
patronat

Emili Lloret
Vocal

Elena Surribes
Vocal

Jordi Parera
Vocal

Demanem la màxima implicació de les Administracions per tal que entre tots ho puguem 
fer possible. I a tots els col·laboradors i voluntaris que sempre hi són, moltes gràcies. 

Esperem seguir comptant amb el vostre suport i augmentat el nombre de socis per fer el 
projecte sostenible. Com dèiem en començar, felicitats a tots per aquesta bona feina de 
18 anys i molta molta força per continuar endavant!
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Comitè Tècnic Sanitari

Majoria d’edat per a Oncovallès

L’amistat que m’uneix a la Carme Grau i 
en Pere Cladellas, ànimes d’Oncovallès, es 
remunta a fa ja molts anys, abans que la 
pròpia idea primigènia fos una realitat. Ens 
hem fet grans junts; he tingut l’oportunitat de 
veure’n el naixement i seguir-ne la trajectòria, 
primer des de fora i després formant part 
del que es va anomenar Comitè Tècnic 
Sanitari, del qual tinc l’honor d’ostentar-ne 
la presidència en l’actualitat. Des del Comitè 
modestament hem procurat sempre donar 
suport a la Fundació en tots aquells temes 
relacionats amb el nostre coneixement. 
Vull agrair també, en aquestes línies, la col.
laboració de tots els membres que hi han 
estat vinculats des que es va constituir. 

Oncovallès és a la vegada una suma i suma. 
Una suma de moltes aportacions, de tots 
els treballadors, de tots els voluntaris —peça 
cabdal—, dels òrgans rectors. I a la vegada 
suma, més ben dit, no deixa de sumar. La 
feina ben feta sempre té un retorn.

Dr. Juan José Aren
Vocal

Pere Cladellas
President d’Oncovallès

Dr. Josep M. Ibáñez
President CTS

Dra. Guadalupe 
Peñalva
Vicepresidenta CTS

Carme Grau
Responsable dept. salut
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La pandèmia de la COVID-19 ha colpit 
fortament la Fundació, com a tants altres 
particulars, empreses i organitzacions. Amb 
una gran capacitat de resposta, s’ha adaptat a 
aquest nou escenari per tal que els pacients, 
la seva raó de ser, en patissin les menors 
conseqüències possibles en el seu procés 
d’acompanyament. En circumstàncies 
adverses és on es veu el potencial i el 
compromís de la gent, i Oncovallès ha estat 
a l’altura.

Per finalitzar, el meu agraïment i 
reconeixement a la tasca de tot l’equip 
d’Oncovallès i a tots els voluntaris.

Felicitats i llarga vida!

Patricia Lledó
Secretària del CTS

Dra. Isabel
Recasens
Vocal

Dr. Jordi Roca
Vocal

Dr. Josep Rius
Vocal

Mercè Pascuet
Psicooncòloga
Vocal



L’equip d’Oncovallès
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Susi Pagès
Secretària de direcció

Núria Vilamala
de Serveis i Tallers

Kaloni Morera
Dissenyadora gràfica i
fotògrafa

Remei Oller
Auxiliar de clínica

Pere Cladellas
President

Carme Grau
Responsable dept. salut

Patricia Lledó
Secretària dept. salut



Vine,
t’escolto
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- Acollida i Acompanyament
- Psicooncologia
- Parlem de Sexualitat
- Grup d’Atenció al Dol
- Formacions per famílies i cuidadors
- Fisioteràpia
- Fletxes per l’Esperança
- Mou-te Pel Càncer
- Acupuntura Oncològica
- Naturopatia
- Atenció Nutricional
- Reiki
- Mindfulness
- Arteràpia
- Risoteràpia
- Musicoteràpia

- Imatge Personal aplicada a l’Oncologia
- Casals d’estiu i casals d’avis
- Somriures Positius
- +Informació + drets
- Reprèn la Vida Laboral

Tallers terapèutics
Grups d’ajuda mútua: un entorn on poder 
compartir
- Taller de cuina saludable
- Taller de Coixins de cor
- Taller Solidari
- Taller de Reciclatge
- Taller de Logística
- Taller de Lletres

Recollim tot el material d’ortopèdia que ja no facis servir. El farem arribar a qui no 
pot comprar-ne i ens el tornaran quan ja no el necessitin. 

També recollim tota la roba, estris de cuina i joguines que ja no utilitzis: Des del projecte 
Oncovallès t’Ajuda, ho farem arribar a qui ho necessiti. 

Demana cita prèvia per portar el material. 

Atenem i orientem les demandes socioeconòmiques mitjançant els serveis socials 
pensats per als usuaris.

La Fundació Oncovallès aporta servei de Psicooncologia als departaments d’oncologia 
dels hospitals comarcals.

Serveis per a la millora i el benestar
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Mercè Pascuet
Psicooncòloga

Montse Enrich
Psicooncòloga

Javi Lucas
Terapeuta de Mindfulness

Santi Albedín
Fisioterapeuta

Olga Curiel
Acupuntura oncològica

Eva Monge
Acupuntura oncològica

Imma Boluda
Naturoteràpia

Gloria Gómez
Diplomada en nutrició 
humana i dietètica

Rosa Saperas
Reiki



19

Menchu Quintanilla
Terapeuta del taller d’imatge

Núria Vilamala
Terapeuta del taller d’imatge

Laura Dalmau
Terapeuta del projecte “Talla’t 
la cua pel Càncer”

Rut Camps
Terapeuta de Musicoteràpia

Isabel Pérez
Terapeuta llater Coixins del Cor

Maribel Álvarez
Terapeuta del taller solidari

Josep Morera
Terapeuta Fletxes per
l’esperança

Elaine i Elena
Teràpia Ambcavalls

Helga Saludes
Terapeuta de risoteràpia

Olga Pey
Terapeuta expressió emocional 
i lectura

Consoli Señas
Terapeuta d’imatge de roba 
íntima oncològica

Núria Molina
Terapeuta d’arteràpia
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“Narració del Respir” 
dimarts 2/maig/2017

Entenc com a respir una inhalació de aire fresc, que en aquest cas, ha sigut un lapsus de 
la vida.

“Benaurat CHUPA CHUPS” Un dia se’m va esquinçar un queixal tot menjat un Chupa-
Chups. Vaig visitar el dentista Agustí Morera, per posar fil a l’agulla...Al cap de tres dies 
em visitava el Dr. Joan Grau, planificant moltes proves... vaig quedar parat, jo sols hi havia 
anat per un queixat esquinçat.

“Això s’ha de treure, sigui bo o dolent” em deien el 2/juny/2017, el dia de la festa del 39è 
Aniversari de la galeria. L’has de posposar, tens quiròfan. Accepto que és el millor per mi.
Primera prova de foc: la intervenció, no vaig notar res. Per la gent que m’estima un suplici, 
un munt d’hores esperant, però no podran veure’m perquè estaré ingressat a la UCI un 
parell de dies. No recordo res, però sí que recordo un tracte molt cordial per part dels 
sanitaris que vetllaven per mi... no em cansaré de dir GRÀCIES pel tracte HUMÀ rebut 
durant tota la meva estada l’Hospital de Granollers.

Aquí comença camins “C”, sèrie de fotografies que penjo a Instagram, per recordar i 
recordar-me que els camins són durs i a l’hora reconfortants, i què carai, caminar és gratis. 
Comença una nova incertesa a Can Ruti, l’hospital que marcarà la meva recuperació, 
els controls de la Dra. Beatriz Cirauqui i el Dr. Antonio Arellano. Cosa que em complau 
gratament: tants controls i tan humans.

El 18-07 començo el tractament de radiologia i el 19 el tractament de quimioteràpia. 
Durant aquest procés sols una cosa: mirar el cel com a símbol de llibertat i grandesa, 
procurar ser jo i acceptar que estic fent el que toca... És bo no oblidar i recordar qui ens 
ha ajudat amb aquets tràngols. Referent a la nutrició un puntal molt important ha sigut el 
meu cosí, en Fermí Puig (cuiner), que s’ha sumat amb la seva creativitat per què aquests 
moments els recordi més pels seus menjars que per la malaltia. Amb això vull deixar molt 
clar que aquest càncer no m’ha coartat gens amb la recerca del plat ideal de cada dia, 
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cada àpat, cada ocasió, i intentar pal·liar aquests moments.
Com tothom, vaig tenir llagues, cosa que desconeixia com a conseqüència de la 
radioteràpia, Un llarg i a l’hora curt camí en relació al temps viscut, però un reguitzell de 
sensacions noves, distants, rares, però gràcies al personal de Can Ruti, comprensible i 
fàcil d’acceptat, que no d’assimilar, m’han encoratjat a seguir fent tot el què he fet fins ara: 
lluitat i mirar de gaudir tots els moments siguin els que siguin, tots amb aquesta força que 
crec que ha fet que sigui qui sóc i segueixo anhelant un millor demà, o no, simplement 
ser feliç amb totes les petites coses que aquesta vida m’ha ensenyat.

Pels que no em coneixeu sóc en Josep Botey i Baró. La meva vida professional dedicat 
al món de l’art. Un món on els anhels són presentar les noves il·lusions dels artistes, 
preveient les dificultats d’acceptació per part del públic. Sempre he cregut que era un 
camí per on passa un tren i has de saber quan pujar-hi per no perdre’l. Aquest tren de la 
vida i aspirar a ser el millor, mai a creure’t-ho.

Un símil per mi molt important de quan vaig fer l’Equinoteràpia, en Lucas (el cavall) mai 
amb va mirar amb ulls d’espantat per la meva nova imatge, tot el contrari: va saber donar-
me tot el carinyo i comprensió. Va estar al meu costat donant-me fiabilitat i ajudar-me a 
tenir més confiança. Vaig tornar a creure amb mi i saber valorar la importància d’ aplicar-
se la premisa que cada dia que passa he guanyat “jo”, no el càncer.

El meu objectiu, ara per ara, és saber el què vull fer en aquesta nova etapa. Actualment 
Voluntari en Relacions Institucionals de la Fundació OncoVallés, però amb moltes 
inquietuds. Ara un cop en època de pandèmia, post-pandèmia i new-pandèmia, un incís: 

la vida segueix i hem de saber valorar tots els instants, per breus 
que siguin, que ens puguin ajudar a ser feliços. #viurelavidaxserfeliç 
#ganesdeviureiriure i el més important #estiuviu i faig les coses 
#perquevull la tecnològica avança i ens tenim d’actualitzar.

Josep Botey i Baró
Voluntari en relacions institucionals
Oncovallès



Respecte i dignitat
pel pacient



Els que van començar, els 
que hi són i els que hi seran.
Gràcies per haver cregut en 

el projecte.



Felicitacions
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18 anys. Molt temps treballant. Molta feina feta. Un aniversari és sempre un moment de 
reflexió i de mirar enrere per veure el camí recorregut. I per mirar endavant. Per dibuixar el 
futur que volem. Certament, els temps actuals, convulsos i canviants, no posen les coses 
fàcils a ningú. El balanç dels primers 18 anys d’Oncovallès és molt potent. L’any 2002 es 
va detectar una necessitat latent a la societat i us vau proposar donar-hi resposta. Avui, les 
persones que pateixen càncer a la nostra comarca compten amb una entitat, la Fundació 
d’Ajuda Oncològica Oncovallès, que els acompanya durant tot el procés de la malaltia i 
que els ofereix atenció psicooncològica integral, a ells i les seves famílies.    

Any rere any, heu sabut estar atents i receptius per oferir nous serveis i possibilitats a les 
persones que han de conviure amb el càncer, posant l’accent en el vessant psicològic i 
social. Per millorar la qualitat de vida i treballar per al benestar emocional de les persones 
que necessiten sentir-se acompanyades. 

Certament, heu construït una entitat important per a la ciutat i per a la comarca. Sou una 
entitat que batega amb la seva gent, que divulgueu coneixement, que esteu presents en 
les festes més destacades i que promoveu un corrent de solidaritat personificat amb uns 
voluntaris i voluntàries que són el millor actiu d’Oncovallès. Una entitat que s’ha sabut 
envoltar del molts col·laboradors i col·laboradores, que vetllen per la salut del pacient 
des de tots els àmbits: nutrició, fisioteràpia, mobilitat, imatge, ortopèdia, dermatologia, 
teràpies alternatives, grup de dol..., sempre al costat d’equips de professionals dels centres 
d’atenció primària i els hospitals de la comarca.      

He estat testimoni dels vostres primers passos i de tot el vostre treball. Només em queda 
agrair-vos la feina que feu i encoratjar-vos a seguir amb la mateixa 
empenta i determinació. 

Enhorabona i per molts anys!

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers
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Tres paraules defineixen allò que vull expressar amb aquest escrit: Gràcies per existir.
Oncovallès celebreu el vostre 18è aniversari i moments com aquest sempre ens 
serveixen per reflexionar, sobretot en els moments difícils que estem vivint. Moments 
en què el compromís social, posar per davant el bé comú, la col·lectivitat per davant de 
l’individualisme, es fa més necessari que mai.

La pandèmia que estem patint no ens ha de fer oblidar les altres malalties, com el càncer. 
Hem d’ajudar i estar més a prop que mai de les organitzacions solidàries que treballeu 
de forma incansable per acompanyar i ajudar malalts i familiars, perquè les malalties 
continuen presents i no han marxat i les persones continuen necessitant ajuda i escalf. 

Oncovallès sou una gran institució social del Vallès Oriental, veritablement important, 
imprescindible i apreciada per tots. El Vallès Oriental podem estar orgullosos de tenir 
una organització com Oncovallès, perquè parlar de malalties és parlar de de persones, 
de les seves pors i les seves esperances. I esperança és el que doneu 8 professionals, 
46 voluntaris especialistes, 290 voluntaris puntuals i més de 700 col·laboradors. Per tant, 
una organització que mou més de 1.000 persones amb l’afany d’ajudar altres persones 
és una organització puntal a la nostra societat.

Els valors humans que representeu han de ser la guia de les nostres accions, individuals 
i col·lectives, tant de les institucions com de les empreses, les entitats i les persones. 

Sou una institució que us heu fet imprescindible al llarg dels anys a la comarca i us felicito 
i dono les gràcies per aquests 18 anys d’activisme. Sou una llum per aquells que ara 
estan lluitant davant la malaltia del càncer, i pels que no ens trobem en aquesta situació 

però sabem que, si algun dia ens hi trobem, us tindrem a vosaltres.

Repeteixo: Gràcies per existir.

Francesc Colomé i Tenas
President
Consell Comarcal del Vallès Oriental
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Alba Barnusell i Ortuño
Diputada delegada de Polítiques d’Igualtat
Diputació de Barcelona

El valor de la proximitat, la calidesa i l’acompanyament emocional 

En el decurs dels darrers mesos ens hem fet tots més conscients que mai del valor de 
la salut. De la salut entesa com la descriu l’OMS, aquell estat complet de benestar físic, 
mental i social, i no només com l’absència de malalties i invalideses. Un benestar, també 
ho hem entès molt bé arran de viure en pandèmia, que passa necessàriament per valorar 
la importància del benestar emocional i la necessitat del suport mutu.

Complementar les teràpies mèdiques amb un suport emocional que ajudi a transitar per 
les diferents fases de la malaltia és, de ben segur, una de les aportacions d’Oncovallès 
que més valoren les persones que hi participen. Com també les famílies, que poden 
rebre assessorament que les orienti i assessori per donar aquest suport al seu familiar.

Vull felicitar i reconèixer la tasca d’Oncovallès, per aquest acompanyament a la persona 
malalta des del suport emocional que tant necessita i les teràpies alternatives, que 
ajuden a disminuir les pors i les ansietats. També cal destacar-ne el paper fonamental en 
l’acompanyament als processos de dol i a les darreres fases de la vida, defensant el dret 
a una mort digna.

Finalment, vull reconèixer el paper d’impuls i dinamització del voluntariat que fa l’entitat. 
Moltes persones voluntàries han patit la malaltia de manera directa o ho han viscut 
en el seu entorn més proper i ara fan una tasca de suport a malalts i familiars. Però 
el voluntariat va molt més enllà: contribuieix al coneixement del càncer i incideix en la 
importància de la prevenció i els estils de vida saludable. 

Des de la Diputació de Barcelona volem felicitar Oncovallès en el seu 
18è aniversari, reconeixent el valor i l’aportació social que fa a través 
de l’acompanyament i el suport a persones malaltes de càncer i a les 
seves famílies.



En moments difícils
d’incertesa, tots necessitem 

una mà
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Josep M. Soler
Abat de Montserrat

Des de Montserrat 

18 anys! Potser pot semblar una fita curta. Però és una fita significativa perquè és la de la 
majoria d’edat d’una persona. I en el cas d’Oncovallès és la majoria d’edat d’una entitat. 
Anava a escriure, de la “vostra” entitat. Però la fundació Oncovallès no és només vostra, 
dels professionals, voluntaris i col·laboradors de l’entitat. És de tots els qui en reben el 
suport valuós. D’alguna manera és de tots els qui admirem la tasca que feu.
En celebrar els 10 anys d’existència, vàreu titular el llibre commemoratiu “10 anys fent 
camí”. I el camí ha continuat enllà. Heu continuat creixent. Heu continuat superant-vos. 
Ara fa 18 anys que feu camí, que ajudeu pacients de càncer i els seus familiars, que els 
assistiu en coses materials, però sobretot que procureu aportar-los qualitat de vida, caliu 
amistós, coratge en les dificultats, confort en l’experiència de vulnerabilitat, un somrís 
motivador. 
Us hem de felicitar per aquests 18 anys al servei de les persones. L’experiència us ha 
enriquit i us ha donar capacitats noves per ajudar, per adaptar-vos a cada situació personal 
i familiar. Us desitgem que per molts anys pugueu anar creixent i fent camí per atendre 
les persones que acuden a vosaltres. D’altra banda, un cop s’arriba a la majoria d’edat 
es pot començar a pensar en el quart de segle de vida que s’atansa i així anar avançant 
en el temps. La vostra tasca, plena d’humanitat, continuarà essent necessària mentre hi 
hagi persones afectades d’aquesta malaltia. I tant de bo, a cada comarca del nostre país 
hi hagi una fundació semblant que actuï i serveixi amb el mateix esperit que vosaltres.
Des de Montserrat, demano a la Mare de Déu, la nostra Moreneta, que continuï vetllant 
per vosaltres. Ho fa fet en la vostra “minoria d’edat” i sens dubte ho continuarà fent en 
la vostra majoria d’edat, dels 18 anys enllà. Ella és servidora dels altres, en l’oblit d’ella 

mateixa per servir millor. Ella és mare de consol i d’esperança. Tot un 
model encoratjador, doncs, per la vostra Fundació i pel servei que feu 
a tanta gent, contribuint al benestar social i emocional, portant consol 
i esperança.
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Majoria d’edat del voluntariat al Vallès Oriental

El Vallès Oriental compta des de l’any 2002 amb una organització única i admirable: la 
Fundació Oncovallès. Una entitat amb la missió de fer costat als pacients amb càncer i les 
seves famílies, informar sobre la prevenció de la malaltia, finançar recerques i compartir 
experiències. Els sopars benèfics o les activitats ‘Apadrina una perruca’, ‘Roses per la vida’ 
i ‘Posem-li pebrots al càncer’ són exemples del gran esforç que duen a terme perquè els 
pacients puguin viure més temps i en millors condicions de vida. 

Després de divuit anys des del seu naixement, és inspirador veure com la Fundació ha 
empoderat a les persones amb càncer, ha mobilitzat el seu voluntariat i ha conscienciat 
la població per a la celebració d’esdeveniments i actes, com el Premi Literari Pepi Pagès 
o els treballs de recerca sobre la malaltia. L’estreta relació de l’organització amb el seu 
territori no només millora la vida dels pacients, sinó també la del conjunt de la societat 
compromesa i implicada, i així ho demostra la seva unió i participació en el món de 
l’esport, l’educació i la cultura.

La Fundació Oncovallès ha sigut una part més de la Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS) des de l’any 2010, quan va passar a ser membre de la nostra entitat. 
Des d’aquell moment vam començar a remar plegades, participant en projectes com el 
‘Mirades. Veure i viure el voluntariat’ l’any 2019, on l’alumnat de quart curs de Periodisme 
de la Universitat Blanquerna van produir un vídeo de difusió de la Fundació.

Des de la FCVS ens ha il·lusionat posar un peu a la seu de les nostres entitats i la Fundació 
Oncovallès ha sigut una de les que ens va obrir les portes, ara fa aproximadament quatre 
anys, per celebrar una trobada del programa ‘Ben a prop teu’. La Carmen Grau, la seva 
gerent i coordinadora responsable de salut, ens va acollir meravellosament. En paraules 
d’una tècnica de la FCVS “és una persona que et fa sentir a la seva entitat com si 
estiguessis a casa”. Aquesta energia positiva que transmet la Fundació i que es contagia, 
no es crea perquè sí, sinó pel seu entusiasme, esforç, voluntat  i compromís.
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Si una entitat creu i empodera les persones voluntàries és la Fundació Oncovallès. El 
voluntariat està dins de l’ADN de l’entitat, és el seu eix en la forma de ser i actuar. Les 
persones voluntàries i assalariades treballen conjuntament, considerant el voluntariat una 
part essencial com a complement del treball de l’equip professional. 

La Fundació Oncovallès ha desenvolupat durant aquests divuit anys una gran tasca al 
Vallès. Des de la FCVS valorem molt positivament aquest temps de col·laboració conjunta 
i us encoratgem a seguir amb la vostra missió en la lluita contra el càncer al Vallès 
Oriental. Celebrem-ho com millor sabem: treballant i ajudant a les persones. Entitats i 
voluntariat junts per viure en un món millor. Moltes felicitats!!!!

 

Jordi Balot
President
Federació Catalana del Voluntariat Social



Esperança



Al costat del malalt



34

Oncovallès fa 18 anys

El temps passa i ens anem fent grans. Hi ha moments que ajuden a assenyalar una fita 
en la vida d’una organització i participar en el 18è Aniversari de l’Oncovallès -Fundació 
Privada d’Ajuda Oncològica, és indubtablement un moment en el que paga la pena 
aturar-nos i celebrar-ho.

Sovint iniciatives de la societat civil per ajudar a millorar la qualitat de vida i la situació 
dels pacients amb càncer són producte d’iniciatives i decisions  personals que mouen 
a força gent. De vegades, aquestes iniciatives es consoliden i creixent, com és el cas 
d’Oncovallès. No es tant freqüent i cal celebrar que arribi a la majoria d’edat i felicitar-nos 
tots i felicitar a tots aquells i aquelles que ho han fet possible. Aquesta majoria d’edat 
s’assoleix gràcies a l’esforç de molta gent i al suport d’una societat madura, com és la 
vallesana, que sap donar suport als pacients que ho necessiten.

L’àmbit oncològic disposa d’una societat civil organitzada i aquest és un fet força singular per 
la seva extensió com pel consens que demostra. En aquest sentit, la Fundació Oncovallès 
és un exemple per totes les activitats que està duent a terme i el que representa per als 
malalts oncològics. La lluita contra el càncer és massa important per a que quedi només 
en mans dels professionals de la sanitat, ja que d’una manera o altra, ens involucra a 
tots. Que els pacients i les seves famílies puguin comptar amb la Fundació Oncovallès en 
aquest procés, resulta un suport lloable i necessari.

El càncer és una malaltia que afecta a totes les famílies, en divers grau i gravetat. Aquesta 
freqüència i el fet que el seu impacte sigui no només en el malalt sinó que també en la 
família i cercle social, són sovint la força motriu que hi ha darrera del suport de la societat 
civil als pacients oncològics. Aquesta celebració és encara més important en un any 
marcat per la pandèmia del COVID19 que ens ha fet repensar la nostra fragilitat com a 
societat i la necessitat d’aquest suport per poder fer-hi front de forma efectiva.
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Josep M. Borràs
Director del Pla director d’Oncologia
Institut Català d’Oncologia

Els pacients de càncer han estat especialment sensibilitzats i els professional sanitaris han 
mostrat amb la seva feina la capacitat de resposta en temps tan complicats. Tot plegat, 
ha d’obrir un espai de reflexió per veure com podem millorar els nostres serveis sanitaris 
en els proers anys. 

Finalment, em resta felicitar-vos com a director del Pla director d’oncologia i en nom del 
Departament de Saluti per aquests 18 anys de continues iniciatives portades a terme per 
la vostra fundació. Així mateix, us vull encoratjar a continuar en aquest camí, que és de 
gran ajuda a tota la societat catalana. 
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Per molts anys més cuidant persones

Un dels principals valors que defineix a un bon metge és no perdre mai de vista que 
la persona malalta, i no pas la malaltia, ha de ser el centre de totes les seves accions 
i decisions. Això que, a primera vista, sembla obvi, implica que els esforços del bon 
metge han de centrar-se en aplicar els seus coneixements i els recursos tecnològics i 
farmacològics que té al seu abast per tal de fer un bon diagnòstic i de prescriure el millor 
tractament en cada cas, però no exclusivament. El bon metge sap que amb això no n’hi 
ha prou.

Tractar una persona malalta va molt més enllà i requereix una mirada més àmplia, 
especialment quan parlem de pacients amb malalties greus o amb mal pronòstic. Què 
sent aquesta persona? Té por? Com entén el que li expliquem? Té algú que li faci costat? 
que el cuidi? que escolti el que diu i allò que no diu? Quins són els seus valors, les 
seves creences? Quina és la seva situació social? On viu…? Conèixer les persones que 
tenim al davant, més enllà del seu diagnòstic, i conèixer també com és el seu entorn és 
fonamental. Potser no sempre serà possible revertir la malaltia, però sempre hauríem de 
poder cuidar i acompanyar. Per al bon metge, això també és curar.

Si aquest és un dels valors més preuats de la nostra professió, com a metge i com 
a president del Col·legi de Metges de Barcelona, no puc més que felicitar totes les 
persones que formeu o heu format part d’Oncovallès al llarg d’aquests divuit anys de 
camí, donant suport, des de la proximitat, als vostres veïns i veïnes que pateixen o que 
han patit algun tipus de càncer i als seus familiars. Perquè, si d’alguna cosa segur que en 
sabeu, és d’acompanyar, d’escoltar i de cuidar persones que han de fer front a un dels 
moments més difícils de les seves vides.

La vostra tasca i la de moltes altres entitats arreu del país posa de manifest la importància 
d’allò que els professionals anomenem “salut comunitària” i la necessitat d’implicar tots 
els actors que integren la comunitat en la salut dels ciutadans. Alhora, aquesta feina també 
evidencia algunes mancances del sistema que, en casos com el vostre, es supleixen amb 
la iniciativa de la societat civil.
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Jaume Padrós
President
Col·legi de Metges de Barcelona

Només em queda desitjar-vos molts anys més de bona feina i transmetre el meu 
reconeixement a totes les persones que hi han contribuït al llarg d’aquests divuit anys. 
Per molts anys més cuidant persones!
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Oncovallès 2020: 18 anys del millor acompanyament

Fa, poc més ò menys, 18 anys, amb la Carme Grau, Gerent, Coordinadora, i Responsable 
de Salut de la Fundació Oncovallès, i en Pere Cladellas, President de la mateixa fundació, 
ens vam a veure a l’Hospital de Granollers, on jo m’havia incorporat feia ben poc. Venien 
a presentar una idea que passava per ajudar, per donar servei, per acompanyar les 
persones. El què, el com i la lluentor de les seves mirades feien presagiar que aquell era 
un projecte guanyador. L’hospital, l’únic que havia de fer, era posar-s’hi de cara i de retruc, 
i beneficiar-se d’una atenció que complemantava el servei sanitari, la nostra raó de ser. 
Diversos professionals del centre, a més, van veure bé el projecte i s’hi van sumar.

Aquella idea es va impulsar, va agafar volada i s’ha consolidat, tot creixent i arribant a més 
de 1.000 famílies per any, oferint 18 tallers terapèutics diferents (atenció nutricional, 
naturopatia, acupuntura, reiki, atenció al dol, mindfullness i autocompassió, art-teràpia, 
cessació tabàquica et al.), conveniant amb 33 ajuntaments, 12 hospitals i 42 CAPs 
adscrits, sumant centenars d’actes divulgatius de prevenció (els actes a La Porxada, a les 
Fires de Nadal i de l’Ascensió, l’ofrena floral de l’Onze de Setembre, els “dia del càncer” 
més prevalents i, especialment, el tradicional sopar anual, al que he assistit, em plau dir, 
elsseus 17 anys d’història, i que espero poguem celebrar també en aquest 2020 tan 
difícil per la Covid19.

Així doncs, aquell projecte de fa 18 anys ha esdevingut un èxit en tota regla. I un èxit que 
cal aplaudir perquè, si bé és comú iniciar projectes, no és tan comú consolidar-los i fer-los 
forts més enllà d’una il·lusió inicial.

El camí no ha estat fácil, però l’equip d’Oncovallès ha sortejat les dificultats sorgides. 
En aquest equip cal reconèixer el paper dels més de 500 voluntaris que potencien la 
dimensió humana de l’atenció i que contribueixen a generar esperança i, en certa manera, 
a millorar el món. El meu reconeixement més sentit per a tots ells. I, nogensmenys, al 
professor Carles Vallbona, ésser superior a qui vull recordar perquè va inspirar moltes 
persones i que va donar força al projecte que avui celebrem.
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Dr. Rafael Lledó
Director General
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Oncovallès permet fer un abordatge holístic de la persona. Més enllà de la biologia, als 
éssers humans ens preocupa, afecta i condiciona allò intangible, i la Fundació nodreix 
aquesta dimensió amb estímuls a la poesia i la narrativa, amb concerts benèfics, o 
exposicions fotogràfiques com la que vam gaudir a l’hospital mitjançant el projecte Hope. 
Des d’una perpectiva més sanitària, i en concret al nostre hospital, Oncovallès hi ha 
contribuït, entre altres coses, facilitant hores de servei de psicooncologia per arribar a 
les persones més enllà d’on podem arribar sols. Certament, la sinèrgia entre ambdues 
entitats millora el servei als pacients.

La Carme i en Pere, juntament amb tot l’equip d’Oncovallès, mereixen la meva i la nostra
felicitació per aquest important aniversari. La seva sensibilitat, la seva passió, aquella 
lluentor que els va empènyer fa 18 anys i que els segueix caracteritzant dia a dia, han fet
bo i admirable un projecte que ha contribuït poderosament al benestar de les persones
del nostre entorn.

Moltes felicitats i per molts anys!
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Una història compartida

El naixement de la Fundació Oncovallès ha estat, sense cap mena dubte, pel que fa al 
món associatiu a la nostra comarca, un dels fets més destacats d’aquests darreres anys.  
L’objectiu comú de tenir cura dels altres a través de l’obra social demostra la vitalitat d’una 
idea que, ara més que mai, pren tot el sentit i la força.

Tots plegats avui som més conscients que la salut és un fet compartit, que no es pot 
entendre la salut individual sense tenir molt present la salut col·lectiva. És a l’empara 
d’aquest concepte on Oncovallès ha sabut aportar la seu treball i dedicació. 

Les  persones que pateixen càncer, i les seves famílies, reben el vostre suport i caliu, 
gràcies als quals poden afrontar una malaltia i un procés per als quals difícilment estan/
estem  preparats. La vostra experiència i coneixement es tradueixen en una lluita conjunta, 
ara més que mai, per la vida.

Per tot això i molt més, La Mútua, des de fa 18 anys, us ha volgut fer costat, reconeixent 
la gran tasca que esteu fent i agraint, tot sigui dit, el treball dels professionals i voluntaris 
que formen part d’aquest gran projecte. Volem que sapigueu que continuarem, com 
sempre, contribuint en tot allò que ens sigui possible, tal com ho vam fer, des del principi.

Recordem amb especial emoció les desfilades que fa anys la Fundació Oncovallès feia 
als espais de la nostra Clínica i la nostra col·laboració en relació a coses més petites, però 
també  importants, com la campanya de recaptació de fons a través de les guardioles 
per a la lluita contra el càncer, passant per l’exposició, enguany, d’una pancarta amb 
l’emblema del llaç  contra el càncer de mama a les façanes de la Clínica del Carme i del 
CEMAV. Sense oblidar la trobada anual:  el “Sopar Benèfic d’Oncovallès”, el vostre acte 
més emblemàtic, convertit, ja, en un esdeveniment i un referent imprescindible per a 
tota la ciutat.  

La Mútua us ha volgut fer costat, com deia, des d’un inici, compartint, amb la resta de 
col·laboradors, una trajectòria exitosa pel seu objecte i per la forma que heu tingut de 
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Josep Rius
Director General
Mútua de Granollers

treballar. En definitiva, moments i retalls d’una tasca que ens aproxima i ens fa sentir que 
nosaltres també hi som. 

Us animem, ara que feu la majoria d’edat,  a continuar per aquest camí. Sabem que els 
moments actuals són especialment complicats, però, com que estem convençuts de la 
vostra fortalesa,  us demanem que seguiu fent allò que més sabeu fer: estar al costat de 
la vostra / la nostra gent .



Una lluita conjunta
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Oncovallès 2020 – 18è aniversari

Recent incorporat a la Fundació Hospital de Sant Celoni, em resulta especialment grat 
commemorar el 18è aniversari de la vostra institució.

Aprofito aquesta ocasió que se’m brinda per expressar el meu reconeixement a totes 
les persones que van impulsar aquest projecte per al pacient oncològic i el seu entorn 
proper, així com a les que heu fet possible continuar amb aquesta tasca al llarg d’aquests 
anys. 
Sempre desenvolupant-ho amb una visió de medicina integradora, que no només té en 
compte els aspectes físics, sinó també nutricionals, emocionals, espirituals i energètics. 

Gràcies!

En nom de la Fundació Hospital de Sant Celoni, i propi, PER MOLTS ANYS!

Dr. José Antonio Neguillo
Director gerent
Fundació Hospital de Sant Celoni



Les mans:
símbol d’amistat, d’unió,
de guariment i defensa,

símbol d’Oncovallès.
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Suport humà i qualitat de vida

En el precís moment que el metge  informa a una persona que té un tumor, es produeix 
una forta sotregada en lo més profund del seu cos, que s’ha d’anar paint lentament. 
Aquí comença un llarc període d’adaptació a una nova realitat vital. El malalt, que fins 
el moment es creia sà, potser voldrà pensar que el diagnòstic no és correcte, que hi 
d’haber algún error, però també s’obre un període d’incertesa cap i de pors inconcretes. 
Es formularà la clàssica pregunta de “perquè m’ha tocat a mi?”. Alhora comença també la 
lògica ansietat de la família i el “que hem de fer per ajudar-lo”.

Tots sabem que gaudim d’un sistema sanitàri públic, d’alta qualitat i de caràcter universal, 
que s’ha guanyat la nostra confiança i que ens proporcionarà el tractament més idoni i 
actualitzat. Però no n’hi ha prou. Les persones necessitem poder parlar de les nostres 
pors, exterioritzar les nostres angoixes i tenir a prop una mà amiga que ens entengui i ens 
alleugi de la solitud, que tant sovint acompanya a la persona malalta.

La Fundació Oncovallès, des de fa 18 anys, amb els seus professionals i voluntaris, és 
una de les mans amigues que acompanya al malalt de càncer, és una part de la solució, 
en el camí necessari per, primer de tot, acceptar la malaltia, i tot seguit agafar forces per 
combrate-la. Un ajud necessari per afrontar els tractaments, sentir-se acompanyat i axí 
poder guanyar qualitat de vida. L’equip humà d’Oncovallès, dona l’accent càlid necessari, 
al tractament mèdic imprescindible. Són persones que amb el seu altuisme i bonhomia, 
es converteixen amb un entranyable company de viatge, amb un veritable amic de la 
vida.

I per tant, com a individus i ciutadans, hem de valorar de quina manera podem col·laborar 
amb una de les entitats que ha sorgit de la societat civil, i que per la seva vàlua i eficàcia, 
s’ha convertit en imprescindible. Si Oncovallès no existís l’hauriem d’inventar. I no hi ha 
res que a una persona la faci sentir millor, que saber i sentir que amb les seves accions 
i iniciatives està ajudant i aportant benestar a una altre persona. Que un altre dia podem 
ser qualsevol de nosaltres mateixos, o potser ja ho hem estat.
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Vull manifestar doncs el meu reconeixemnt i felicitació, a totes les persones que, d’una 
manera o una altra, fan possible el dia dia de la Fundació Oncovallès. Persones que 
se senten orgulloses de la seva tasca i que saben que el seu treball reconforta tant als 
malalats oncològics, com a les seves famílies, però també a ells mateixos.

18 Anys; 18 milions de gràcies!!

Si la Fundació Oncovallès no existís, ens l’hauríem d’inventar!

Sortosament, va néixer ara fa 18 anys, i durant aquest temps, han sigut moltes les persones 
que han pogut rebre  la seva atenció, amb la calidesa humana que la  caracteritza.
Perquè quan una persona és informada pel seu metge de que té un càncer, a banda 
del tractament mèdic, també necessita suport per apaivagar el sotrac emocional que 
comporta aquest diagnòstic. I l’acompanyament i costat durant tot el procés de tractament, 
ja que les angoixes i les pors, que son inherents a la malaltia, es fan més petites quan 
son compartides. 

Qui ho pot entendre millor i fer un acompanyament més proper, que les persones 
que en el passat van passar per la mateixa situació o els companys que actualment  
comparteixen la mateixa malaltia ?
Tots necessitem companys de viatge, i persones que ens ajudin a afrontar els entrebancs  
que es van trobant durant aquest  camí.

Cap de nosaltres està prou preparat per afrontar aquesta malaltia. Com tampoc ho està 
la pròpia família ni els amics més propers.  Aquí ve la pregunta de  “com hem d’actuar 
per ajudar-lo “ ?

Fa de bon dir que comptem amb un  equip de  professionals experts, ja que a  Oncovallés 
disposem de de psicooncòlegs, fisioterapeutes i de diversos terapeutes de disciplines 
complementàries, així com d’un nombrós grup de voluntaris. Elles i ells, si cal, ens poden 
donar un cop de mà i sempre estaran a punt per parar l’orella i  escoltar-nos.
També hi ha un munt d’activitats, que tenen una finalitat tant terapèutica com lúdica;  
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Dr. Joan Cruells Pagès
Director de la Fundació
Asil Hospital de La Garriga

tallers d’activitats plàstiques i de manualitats, de tir amb arc, tallers de lletres, d’artteràpia, 
de musicoteràpia, tallers d’ imatge, i d’altres. 

Per altra banda, sabem que no hi ha res més gratificant per a un mateix, que el fet de 
saber que estàs ajudant a una altre persona. A totes aquestes persones que ajuden a 
altres persones, i que formen part de l’equip humà de la Fundació Oncovallés, els hi vull 
expressar el meu reconeixement i admiració per la seva tasca tenaç i altruista, en aquest 
18è aniversari. 
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Com a president de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) volem 
agrair a la F. Oncovallès que ens doni la possibilitat de poder participar en aquest projecte 
de felicitar el 18è aniversari de la F. Oncovallès. 

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) és una organització que agrupa 
a les principals organitzacions que a Catalunya treballen per millorar la qualitat de vida 
dels pacients amb càncer i les seves famílies. 

I és precisament amb aquest propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones que 
pateixen càncer i dels seus familiars i de donar forces i coratge a totes aquestes persones, 
que va néixer, ara fa 18 anys, la Fundació Oncovallès.  

Hem acompanyat la Fundació des de l’any 2015, fins al punt que, després d’aquest 
temps, veiem un projecte ja consolidat que atén cada vegada més persones al llarg de 
l’any i que és un referent al Vallès Oriental.  

Sou un pilar a la comarca. Des de la FECEC només ens cal agrair-vos tota la feina que 
esteu fent al voltant de les persones malaltes de càncer i dels seus familiars. 

Agrair-vos la confiança que heu dipositat sempre a la FECEC. 
Perquè sou una Fundació que, com nosaltres, creieu en la paraula sumar. Creieu en la 
força del teixit associatiu i en el valor que suposa estar aixoplugats sota el paraigües d’una 
Federació, formada per moltes entitats que compartim els mateixos valors amb la idea de 
millorar-nos dia a dia i, amb la idea, de fer-nos més grans per avançar junts en els nostres 

objectius de lluita contra el càncer.

Ens heu tingut, ens teniu i ens tindreu al vostre costat, sempre. Moltes 
felicitats en aquests 18 anys i que en siguin molts més!

Ramon Maria Miralles
President
FECEC
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¡¡¡La Fundación Oncovallès se hace mayor de edad!!!

Me encantaría expresar mi enorme y eterno agradecimiento a este grupo de personas 
que, de manera altruista, sincera, cercana, se entregan cada día a una sociedad, a un 
colectivo que necesita de sus palabras, de su apoyo, de su saber estar, y sobre todo de 
su sonrisa y optimismo. Si hay algo que caracteriza a la fundación es la buena energía 
que desprende en cada momento, en cada acción que desarrollan, con esa ilusión y 
cariño que le ponen a todo lo que hacen, como si fuese la primera, o como si nunca lo 
hubiesen realizado.

Llevo muchos días tratando de encontrar las palabras exactas para expresar un sentimiento, 
ese mismo sentimiento que me invade cada vez que visito sus instalaciones, esa energía 
renovada que siento cada vez que me voy, porque en vez de dar, siempre recibo más y 
más… porque la fundación, que al final son todas las personas que las componen, son 
trabajo, entrega y dedicación pura.

He tenido la gran suerte de encontrarme con ellos hace 7 años, cuanto toqué su puerta 
para contarles que lanzábamos un proyecto que quiere ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes oncológicos… Desde ese día, desde mi inocencia, sin saberlo, y 
sin esperarlo, me acogieron como un voluntario más, no como una empresa, ni siquiera 
como un comercial.  Unimos nuestras manos y comenzamos a caminar juntos en este 
sendero tan bonito y apasionante.  

Me siento muy feliz y muy orgulloso de poder trabajar cada día con ustedes, y que 
ustedes me dejen ser parte de esta maravillosa aventura, con todas sus cosas buenas, 
y otras no tan buenas, pero que te dejan una enseñanza enorme y una huella en el 
corazón; con todas la satisfacción del deber cumplido, de la tarea bien realizada.

La Fundación Oncovallès se nos hace mayor de edad… y espero 
seguir aquí al menos 18 años más… 

Pere, Carme, mi GRATITUD ETERNA!!!

Jesús Pérez Fierro
Cap de comercials, departament d’Oncologia
La Roche-Posay



La força de tots plegats



Els nostres
primers col·laboradors
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Josep Maria Lloreda
Gerent
KH7

KH7 i la Fundació Oncovallès

Entenem que formem part d’un entorn, i com a empresa, contribuïm a col·laborar amb 
les entitats d’aquest entorn i creant relacions a llarg termini.

Més enllà del suport econòmic a les entitats per ajudar a desenvolupar la seva activitat, 
que òbviament també realitzem amb la fundació Oncovallès i molt especialment destinats 
en el seu projecte d’acompanyament des de el servei mèdic de l’Hospital de Granollers 
a les llars de les persones que estan patint un càncer, al llarg de la nostra col·laboració, 
hem pogut desenvolupar altres accions que pel seu caràcter pròxim i participatiu ens fan 
sentir orgullosos i molt més propers la fundació:

Visites i xerrades a les instal·lacions de KH Lloreda
S’han realitzat visites pels usuaris de la fundació a l’empresa per conèixer el procés 
productiu i el funcionament de l’empresa, amb alguns tallers i dinàmiques sobre productes.

Sessions d’innovació al centre de la Fundació
A més, en vàries ocasions, els usuaris de la Fundació han participat en sessions d’innovació 
i focus grups organitzades per persones de KH7 sobre hàbits de neteja.

Tòmbola Solidària
El 2015 vam organitzar una tómbola solidària amb material i objectes cedits per esportistes 
com Pedro Martínez de la Rosa o Laia Sanz, entre molts altres, els ingressos de la qual 
van anar íntegres a la Fundació Oncovallès.
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Benvolguts amics d’Oncovallès, 

No vull perdre l’oportunitat de felicitar-vos pel vostre 18è aniversari. Any rere any, en una 
feina tossuda però amb estima treballeu per fer una mica millor les vides de persones 
que per les seves circumstàncies de salut pateixen i necessiten suport i companyia en 
una fase de la vida complicada. La vostra tasca de suport però també preventiva y en 
definitiva d’acompanyament és impagable i tot el què fem els altres és només una petita 
contribució.

La vostra implicació, la vostra tenacitat, la vostra alegria i la forma com abordeu els reptes 
o les activitats que organitzeu marquen la diferència. I valguin aquestes línies per fer 
un reconeixement per tot això, però també per encoratjar-vos a seguir, a no defallir i a 
continuar en el camí que ja fa tants anys vàreu endegar, un camí que us ha portat a ser 
una entitat de referència i tant necessària.

A Fraikin n’estem orgullosos i també volem fer-vos companyia en aquest trajecte. El 
recorregut que feu al pas dels anys és llarg, a vegades amb molts revolts i de segur 
sempre en pujada, però ens reconforta veure que no traieu mai el peu de l’accelerador, i 
ho feu amb il·lusió i entusiasme, sabent-vos que veritablement ajudeu i consoleu als qui 
més ho necessiten.

Per part nostra, seguirem recolzant la vostra tasca, any rere any, conveni rere conveni, que 
signem cada any de forma celebrada i que ens il·lusiona profundament.

Rebeu tota la nostra admiració i empenta per seguir treballant i lluitant 
per 18 anys més, avui ho necessitem més que mai. 

Martí Batallé
Director General
Fraikin Alquiler
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Dolors Porredón
Fotògrafa

Vaig incorporar-me a la familia d’ Oncovallès fa molts anys en qualitat de voluntària. 
Retratava tots els esdeveniments que tenien lloc durant l’ any: xerrades, passes de 
models, i tots els ‘fregaos’ que la Carme i el Pere organitzaven. Veure i sentir tot el suport 
que donaven a les persones malaltes de càncer i a les seves families feia crèixer les 
meves ganes d’ ajudar-los.

Recordo amb molt carinyo com va néixer l’exposició “Senyores i Senyors…bon dia!“ 
dedicada a actrius i actors de la nostre ciutat i comarca, que es exposar efímerament per la 
seva inauguració el dia 25 d’ octubre del 2011 a la Porxada de Granollers i posteriorment 
va estar penjada a la galeria d’art Galeria AB durant un mes. Sempre estaré agraïda al 
senyor Josep Botey pare i fill, que van acollir l’ exposició amb tota la generositat del món. 
Posteriorment, la mostra es va convertir en una exposició itinerant per la comarca.

La idea va sorgir un dia en que la Carme i en Pere van venir a veure’m a l’estudi de 
fotografia a Llerona (i que fa ja anys que el porta la meva filla) i em van comentar 
que havien augmentat el nombre de malalts de càncer i que comptaven amb menys 
ajudes econòmiques. Sense haver de pensar-m’ho dues vegades, els vaig oferir el meu 
treball i la meva idea, que feia temps que em rondava pel cap. Va ser també molt bonic 
i encoratjador veure la resposta d’actors i actrius de la comarca, que van accedir a la 
proposta sense condicions.

Va ser una experiència que vaig gaudir doblement: primer per la qualitat humana dels 
personatges que vaig retratar, per l’ entrega de tot l’ equip que hi havia darrera que m’ 
ajudava a convertir en realitat el projecte: voluntaris d’ Oncovallès, la meva filla Georgia, 

que va retratar tot el making off i que em va encantar que formés 
part del projecte, i també perquè em sentia molt afortunada de poder 
aportar el meu gra de sorra a la lluita contra en càncer. Quan per fi 
vaig veure l’exposició penjada a La Porxada se’m va encongir el cor 
de felicitat.
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“Senyores i senyors..., bon dia!”

Dono les gràcies a tots aquells que ha cregut en el projecte: primerament a Oncovallès, 
que s’hi ha implicat amb molta il·lusió i a tots els actors professionals i amateurs que 
m’han obert les portes de casa seva i que m’han permès entrar a la seva intimitat, durant 
una estona. Ha estat un plaer poder fotografiar-los i crec que tots ens emportem un molt 
bon record de les sessions. També vull donar les gràcies a la meva filla, Georgia Porredón, 
per haver-se implicat en aquest projecte realitzant el making off de les sessions. Ha estat  
molt agradable poder compartir matins fotogràfics amb ella. També agraeixo a tots els 
col·laboradors la seva inestimable ajuda. Sense tots vosaltres ‘’Senyores, senyors..., bon 
dia!’’ no hauria estat més que un somni d’una nit d’estiu... 

Dolors Porredón
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Raquel Morera Bisa

Dani Bernabé Pérez

Pep Planas

Sílvia Forns Flaqué

Jordi Parera i Maria Manau

Joan Garrido García
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Inauguració de l’exposició fotogràfica “Senyores i Senyors... Bon dia!”

El 25 d’Octubre del 2012, La Porxada de Granollers va acollir la presentació de l’ 
inauguració de l’Exposició ‘’Senyores i Senyors..., Bon dia!’’ de la Fotògraf Dolors Porredón 
amb els arbres de ferro de l’escultor granollerí Emili Lloret. 

‘’Senyores i Senyors...,Bon dia!’’ De la Dolors Porredón, i els arbres de ferro de l’escultor granollerí, Emili Lloret

Finalitza la gira de l’exposició per diverses poblacions del Vallès Oriental, fent la cloenda en ab Galeria d’art
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Dolors Porredón (Granollers, 1949) 

Inicia la seva trajectòria professional com a fotògraf l’any 1970. S’especialitza en retrat i 
fotografia social. 

La inspiració pot despertar-se en qualsevol moment. Una nit vaig somniar que retratava 
actors i actrius de Granollers, però no sobre un escenari, ni tampoc a l’estudi: m’imaginava 
retratant-los al matí, encuriosida per saber què feien al llevar-se després d’una nit d’assaig 
o d’una funció. 

La idea va anar prenent forma i en vaig parlar amb en Miquel Noguera i la Francina. 
Paral·lelament, vaig tenir una reunió amb la Carme Grau d’Oncovallès per altres qüestions 
i ens va fer saber que Oncovallès estava passant per un moment delicat, que hi havia 
molts més malalts i moltes menys ajudes. 

No vaig haver de pensar-m’ho ni un segon. Volia oferir-los la meva ajuda de la millor 
manera que sé: fent fotografies. Els vaig explicar el meu projecte fotogràfic i els vaig 
proposar cedir-los el meu treball. La proposta va agradar a tothom i així va començar a 
prendre forma:  25 d’ocutbre del 2012

D
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s 
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Vaig conèixer Oncovallès a través de la meva mare, Dolors Porredón. Malgrat els anys que 
feia que hi col·laborava, el meu contacte més directe va ser a partir de ‘Senyors i senyores…
bon dia!’, l’ exposició que la mare va fer i en la que jo vaig participar activament, fent tot el 
reportatge del making off de cada personatge fotografiat. Arrel d’això, quan la mare no podia 
assistir a un esdeveniment que volien retratar, hi anava jo. Des del principi, Oncovallès i els 
seus voluntaris em van obrir els braços de bat a bat, i em van fer sentir part de la comunitat. 
No miren si ets malalt, voluntari o algú que puntualment passa per la casa: sempre tenen una 
mirada d’ajuda i carinyo per tots. I això atrapa. 

De mica en mica em vaig implicar més, sempre intentant aportar el meu granet de sorra 
fent allò que se’m dóna millor fer: fotografiant. Del que estic més orgullosa és de l’ exposició 
que vam fer en motiu dels 15 anys d’Oncovallès: “Hope: 15 lliçons de vida.” 15 retrats de 
15 persones que han patit la malaltia. Una exposició que havia de ser efímera, d’un mes de 
durada, va exposar-se a tota la comarca. Actualment es pot visitar a l’àrea d’Oncologia de 
l’Hospital de Granollers, on està exposada de forma permanent. 

Hope va significar una catarsi per mi, perquè una de les protagonistes és la meva mare, Dolors 
Porredón, que de voluntària va passar a ser usuària d’Oncovallès. Va ser una etapa molt difícil, 
en la que ens vam sentir molt acompanyades per la Fundació, i especialment per la Carme i 
en Pere. Un altre cop, teniem els braços oberts a sentir-nos acompanyades i estimades, però 
des de la vessant del malalt i com a familiar del malalt. Va ser dur passar a ser protagonistes 
des de l’altre cara de la moneda, i crec que això ens va fer entendre encara més la necessitat 
d’un espai com Oncovallès per poder viure la malaltia des d’una perspectiva més amable.

Quan et toca a tu, o a les persones que més estimes, tenir una guia és com saber en tot 
moment on està el Nord. Perquè és fàcil perdre’s en el camí. Oncovallès 
va ser la nostra estrella: quan estavem a les fosques, sempre sabiem que 
si miravem al cel, l’estrella seguiria brillant per nosaltres.

Que seguiu brillant 18 anys més.

Georgia Porredón
Fotògrafa
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La mare em va donar la terrible notícia un dia que jo estava al lli per una grip. Ironies de la vida. 
Va seure al meu costat i em va dir que tenia càncer. Jo ja ho sabia. Al matí hi havia hagut massa 
trucades perdudes, massa silencis entre metges i visites a l’hospital. Aquí va començar el camí.

No tinc paraules per descriure la fortalesa, dignitat i energia amb la que la mare es va enfrontar 
a un carcinoma dels complicats. Dues llàgrimes en un any i mig d’un tractament molt dur i 

intens.

D’aquesta manera d’entendre la malaltia, d’acceptar-la i de combatre-la sorgeix HOPE: 15 
lliçons de vida. Un treball amb el que volia deixar enrere la foscor que provoca la paraula càncer 

i canviar-la per llum, dignitat i esperança.

Una exposició fotogràfica que no tindria sentit sense els missatges que l’acompanyen.

Volia que persones, amb no i cognoms, tinguéssin veu pròpia per parlar-nos obertament de la 
seva malaltia, i de donar-nos la seva visió de la vida després de ser diagnosticats.

Ha estat un treball molt terpèutic per mi. He plorat molt retratant, entrevistant i posant en 
ordre l’exposició. Però ha estat un procés preciós i un regal viure moments tan íntims amb 
persones tan especials, valentes i lluitadores i que han estat extremadament generoses al 
compartir la seva experiència de la malaltia amb nosaltres. Totes són ja una part de mi, un 

exemple a seguir i d’elles em quedo amb valuosos aprenentatges que sé que m’acompanyaran 
per sempre, sobretot en el moments difícils.

Espero que aquesta exposició us toqui una mica l’ànima i que al marxar us emporteu alguna 
de les moltes lliçons de vida presents en cada història.

HOPE és un homenatge a totes les persones que han lluitat, lluiten o hauran de lluitar per 
guanyar el pols al càncer. HOPE és per la Maria, pel meu avi, per la Yolanda i per totes aquelles 

persones que no han pogut continuar el camí.

Seguirem caminant, corrent i ballant per tots vosaltres.

Georgia Porredón, fotògraf especialitzada en retrat i 
casaments, inicia la seva trajectòria professional de la 

mà de la seva mare, Dolors Porredón.
Actualment treballa al seu Estudi a Les Franqueses del 

Vallès i compagina la la seva vessant més comercial amb 
projectes personals de caire social i artístic.
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HOPE: 15 LLIÇONS DE VIDA de la fotògrafa Geòrgia Porredón, 15 
fotografies, 15 pacients del Vallès Oriental. Per celebrar el 15è aniversari 
d’Oncovallès, va resultar l’inici d’un camí pels pobles de la comarca 

La Fundació Oncovallès va fer la donació a l’àrea d’oncologia del Hospital 
de Granollers. A l’acte ens va acompanyar el Dr. Miquel Nogué, cap 
d’oncologia, la Carme Tusquelles, cap d’infermeria de la mateixa area,  
les fotògrafes Dolors i Georgia Porredón, el Pere Cladellas, president 
d’Oncovallès, Maria del Mar Sánchez Regidora de Salut de l’ajuntament de 
Granollers, i gairebé tots els protagonistes d’aquesta entranyable exposició. 
Diuen que HOPE: 15 LLIÇONS DE VIDA, ha tocat ànimes. Desitjo que la 
teva hagi estat una d’elles.

Georgia Porredón



Solidaritat
amb aquell que pateix
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2003
Arimany

Dibuix sobre paper

2007
Raquel Xamaní

Pintura sobre tela

2008
Jaume Icart

Pintura sobre tela

2004
Àngela Icart

Acrílic sobre tela

2005
Vicenç Viaplana

Pintura tècnica mixta

2006
Granja Llobet

Pintura mixta tela

Obres cedides pel sorteig del nostre tradicional Sopar Benèfic
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2009
Santi Subirana

Ceràmica

2012
Kiku Mena

Oli sobre cartró

2013
Lluís Estopiñán

Pintura mixta te

2014
Dos + 2 & Color

Oli sobre tela

2014
Dos + 2 & Color

Pigments naturals 
cendra, sprays i oli 
sobre tela

2010
Xavier Vilageliu

Tècnica mixta sobre tela

2011
Joan Batlles

Escultura i pinta mitxa
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2014
Dos + 2 & Color

Collage olit sobre tela

2016
David del Hierro

Pintura

2017
Eva Arrizabalaga

Pintura acrílica sobre tela

2020
Alberto Laporta

Tècnica mixta sobre paper

2018
Josep Bofill

Escultura sobre suport 
fotogràfica, resina i 
fusta

2019
Carme Albaigés

Escultura de resina i acer 
inoxidable

2014
Dos + 2 & Color

Oli sobre tela

2015
Família Icart

Pintura acrílica sobre tablex
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L’art solidari

Un cop més els artistes i l’art donant suport a les causes humanitàries, en el transcurs 
d’aquests 18 anys hem pogut gaudir d’obres de: Josep M. Arimany (2003), Àngela 
Icart (2004), Vicens Viaplana (2005), Granja Llobet (2006), Raquel Xamaní (2007), 
Jaume Icart (2008), Santi Subirana (2009), Xavier Vilageliu (2010), Joan Batlles 
(2011), Kiku Mena (2012), Lluís Estopiñan (2013), Dos + 2 & Color (2014), Jaume 
Icart (2015), David del Hierro (2016), Eva Arrizabalaga (2017), Josep Bofill (2018), 
Carme Albaigès (2019).

Alberto Laporta (2020) amb la nova situació creada per la pandèmia ens hem hagut 
de  reinventar, creant el No Sopar Benèfic Taula zero Cadira zero. Varem creure oportú fer 
una edició d’un giclée d’Alberto Laporta per agrair la solidaritat.

Ara en aquesta nova etapa voldríem  consolidar un fons amb obres eclèctiques. Hem 
començat a fer créixer la col·lecció d’art de la Fundació Oncovallès. 

Avui us presentem les primeres obres recollides d’aquest nou projecte, de moment:
Antoni Granja Llobet, Vicenç Viaplana, Alberto Laporta i Emili Lloret. 

Esperem que el nostre comissari les seleccioni amb bon criteri i seny, de fet ja en tenim 
varies en camí.  Les anirem presenten paulatinament.



71

Presentem la col·lecció d’art de la Fundació Oncovallès

Els artistes volen formar part del nostre projecte

Alberto Laporta
Tècnica mixta sobre paper
70x50cm

Emili Lloret
Escultura de ferro i bronze
8,6x9x3cm

Vicenç Viaplana
Tècnica mixta sobre paper
40,5x27,7cm
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El passat 19 d’abril d’enguany, vaig escriure sobre en Vicenç:

El setembre de 1983 va realitzar la primera exposició amb nosaltres “Retrat Secret”, 
al febrer 1986  “Crema de les Fàbriques”, el gener 1991 una col·lectiva, el novembre 
1992 una macro exposició a les dues sales de la galeria, una col·lectiva el agost 1995 
i una individual el novembre 1995, participa Fira Artexpo96, el gener 1997 exposició 
individual, Fira Artexpo98 i col·lectiva juny-setembre i octubre-novembre. L’any 2000 
una altre individual, participa  Fira Artexpo03, i en col·lectives  de desembre 2003 i 
febrer 2004, el novembre 2011 fins el gener 2012. Important ens va fer el disseny de la 
portada del llibre dels 15 anys de la Galeria.

El més humà que durant tot aquest temps hem treballat junts sempre amb una premisa 
molt important lo primer en Vicenç. Tenim un pacte no escrit que la nostra galeria pel 
Vicenç era una galeria de pas, una parada més del tren del destí que com artista tenia 
que fer. Un pacte de cavallers, nosaltres hem seguit apoyan en Vicenç amb tot el nou 
camí i mai ens han faltar  obres seves.

Això he volgut que consti per demostrar la gran valua com a persona d’en Vicenç. Seguim 
en contacte permanent. Sols afegir gràcies Vicenç per deixar-nos acompanyar durant tots 
aquests anys que han tingut la galeria. 

Tot hi estar en ple bullici creatiu en Vicenç, ha trobat temps per col·laborar 
desinteresadament, ens ha fet la portada per al llibre del 18è Aniversari de la Fundació  
Oncovallès.  Està en  una fase esplendorosa, creativa i de reconeixement professional, 

amb un munt de projectes en marxa: El Mural de la quarta planta 
del Museu de Granollers, preparan l’exposició a l’Espai Volart de la 
Fundació Vilacases, i participant activament amb la Galeria d’en Marc 
Domènec. Reitero, moltes gràcies.

Josep Botey
Director ab galeria d’art, ara Voluntari Relacions Institucionals d’OncoVallès
Portada del llibre dels 18 anys d’Oncovallès de Vicenç Viaplana Mula
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Llibres Oncovallès Poètic

Premis Pepi Pagès de prosa i poesia

En cada llibre es recull les obres guanyadores dels dos últims anys 
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Festa Literària premi poesia i prosa Pepi Pagès

El taller de Lletres d’Oncovallès s’inicia al 2003, liderat per la Pepi Pagès, ella sempre deia
que era una aprenent a poetessa.

El dia que la Pepi ens va deixar vam pensar en un premi literari que portes el seu nom,
els llibres tendrien el nom de ‘’Oncovallès Poètic’’ sota el lema: Conviure amb la malaltia.

Jurat selecció obres Premi Pepi Pagès

Entrega premis La Gralla obres 2019

Entrega premis La Gralla obres 2018

Entrega premis obres Oncovallès amb la Covid 2020
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Un brindis

Sempre he sentit a dir i així ho crec, que l’ànima d’aquest poble gran, d’aquesta ciutat 
petita, és la societat civil. La gent que penca, la gent que juga, la gent que canta, la 
gent que corre o la gent que imagina i crea qualsevol cosa i que amb el pas del temps, 
orgullosos, la fem molt nostra.
Granollers és gent bicolor durant una setmana de finals d’agost; artistes dins una fàbrica 
tèxtil reconvertida; atletes que dibuixen una serp multicolor que va i torna o seguidors 
d’un equip de handbol que s’alça, s’enfonsa i, pit i collons! es torna a aixecar. Però, més 
enllà de tot això, Granollers és la força d’una gent que utilitza la seva energia per donar 
suport i acostar-se a qui més ho necessita i, potser sense ser-ho, exerceixen de metges, 
d’infermeres, de psicòlegs, de tertulians o, què sé jo, de companys d’una partida de 
cartes o de dòmino a qualsevol racó d’una habitació blanca, numerada i esterilitzada del 
nostre estimat Hospital. En general, acostumen a ser persones tranqui-les, modestes, 
transparents, amb les idees molt clares i que passen per la vida sense voler ser res més 
que allò que són.
Admiro aquestes persones, les admiro per la seva solidaritat i modèstia; per l’originalitat i 
per la dificultat de ser com són en uns temps on el materialisme, l’egoisme, la competitivitat 
i la mediocritat ja formen part del codi genètic de molts de nosaltres.
Avui, aprofito la celebració de la majoria d’edat d’Oncovallès i aquest magnífic aparador 
que m’ofereixen, per demanar-vos que tanquem una estona els ulls i recordem totes 
aquelles persones que per una cosa o altra han estat vinculades amb l’entitat. I tanmateix, 
us demano un crit d’agraïment pels lluitadors, pels voluntaris, per les col·laboracions 
desinteressades que s’han rebut durant aquests divuit anys. Homes i dones que no ens 

fan perdre l’esperança en que un dia potser aconseguirem un món 
més just i més solidari, un món millor.

Per molts anys, gràcies per ser a les trinxeres, any rere any, i no desertar.
Som-hi!

Santi Montagud
Jurat del Premi Pepi Pagès
Oncovallès
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Les revistes d’Oncovallès 2006-2020
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Escoles amb Oncovallès
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Treballs de recerca Red Solidaria Bankia

Inici treballs de recerca 2006

Han participat al 2019: 15 instituts del Vallès Oriental 

Lliurament beques 2019 Institut EMT

Entrega de premis guanyadors 
2019 a:

Claudia Zafra, amb el treball
‘’El Càncer i l’Estat d’Ànim’’.

Pablo Díaz, amb el treball
‘’El Cáncer y como puede 
cambiarte la vida’’.

Entrega de premis guanyadora 
2020 a:

Marina Viñallonga, amb el seu 
treball ‘’El dia a dia d’un pacient 
amb Càncer fora dels
Hospitals’’.

Han participat al 2020: 10 instituts del Vallès Oriental 

Lliurament beques 2020 Institut Vinyes Velles
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Serveis Comunitaris

Inici dels Serveis Comunitaris a Oncovallès des del 2006

Durant el temps de Covid-19 hem treballat sota les mesures de seguretat establertes 
per la Generalitat i conduit pel Comitè Tècnic Sanitari, amb els centres educatius que 
participen amb Oncovallès en els Serveis Comunitaris. Es faran el serveis dins del Centre 
Educatiu amb el material necessari que farem arribar des dels nostres tallers terapèutics, 
la nova modalitat d’aquests tallers seran liderats pels seus coordinadors i professors. Una 
vegada finalitzades les 10h de servei per cada alumne, se’ls donarà un diploma que 
certifica les seves hores de voluntariat. Depenent de la situació sanitària l’acte d’entrega de 
diplomes es podrà fer presencial, però si no es així es farà un acte telemàtic d’agraïment, 
a l’escola, al professorat i, com no, als voluntaris. Es farà arribar els diplomes a l’escola 
per què el centre educatiu en faci entrega. Seguim caminant, Gràcies als coordinadors 
i al professorat!

Institut EMT, 2020

Fundació Martí l’Humà, 2020
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Concurs de dibuix ‘’Els Voluntaris fan grans dibuixos’’

Inici Concurs de Dibuix 2006

Des del 2006 al 2010 nomès podien participar en el Concurs els alumnes
fins a l’edat de 6 anys. A partir del 2011 es va aumentar a tots els alumnes
que estiguin escolaritzats, independentment de la seva edat.

Entrega de premis any 2019 Escola Ponent

Entrega de premis any 2017 Escola Municipal del Treball Entrega de premis any 2018 Escola Pia



Voluntaris i voluntàries fundadors
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Ajuntaments
amb Oncovallès
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Vilalba
Sasserra

Vilanova
del Vallès

Vallromanes

Campins Canovelles Cànoves
i Samalús

Bigues i Riells Caldes
de Montbui

Aiguafreda

Sant Antoni
de Vilamajor

Sant Esteve
de Palautordera

Sant Fost
de Campsentelles

Montornès
del Vallès

Sant Feliu de 
Codines

Montmeló

Les Franqueses
del Vallès

Lliçà de Vall Llinars
del Vallès

La Roca
del Vallès

L'Ametlla
del Vallès

La Llagosta

Santa Maria
de Palautordera

Tagamanent VallgorguinaSanta Eulàlia
de Ronçana

Santa Maria
de Martorelles

Sant Pere
de Vilamajor

Granollers Gualba La GarrigaFigaró
Montmany

Fogars
de Monclús

Cardedeu



Oncodines Trail,
el primer al Vallès Oriental Ens movem per la Glòria



Ens movem per la Glòria
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L’OnCodines podria ser un regal per celebrar la majoria d’edat d’Oncovallès. Potser a algú 
el mot OnCodines li pot sonar estrany. Per a nosaltres, aquesta paraula que fins l’estiu 
de 2019 no existia, s’ha convertit en un motor, una fita i una il·lusió que esperem que es 
converteixi en realitat ben aviat. Ens presentem: som un grup de corredors de Sant Feliu 
de Codines que solíem participar en curses solidàries. La pèrdua de la nostra companya 
Glòria, com a conseqüència d’un càncer, ens ha fet decidir a tirar endavant el repte 
esportiu solidari OnCodines Trail. 

Un repte que s’hagués hagut de fer aquest any però que tampoc ha quedat al marge de 
la pandèmia. El dia 11 de març, a deu dies del debut i quan tot just la Covid-19 treia el 
cap al nostre país, ens veiem obligats a ajornar la desitjada primera edició de l’OnCodines 
Trail. El  repte va passar a posposar-se pel 21 de novembre de 2020 però fa pocs dies 
que hem viscut un segon ajornament i tot indica que el debut de l’OnCodines serà el 20 
de març de 2021. Apunteu-vos la data.

La idea era molt ambiciosa: organitzar una cursa de llarga distància amb sortida i arribada 
a Sant Feliu de Codines, en dues modalitats (corrent i caminant), per equips i solidària. 
Amb el pas dels dies la idea es va anar concretant i la il·lusió per fer-la realitat creixia amb 
la mateixa força que el ritme de treball. Les distàncies es van establir en 55 quilòmetres el 
traçat caminant i 70 l’itinerari corrent. I el recorregut és va anar estudiant sobre el terreny, 
al llarg de matins de dissabtes i diumenges tot sortint a explorar noves zones. 

Un cop dibuixat el recorregut, va ser el moment de trucar a la porta dels ajuntaments i, 
alhora, dels propietaris de finques privades per on transcorren els traçats. L’acollida del 
projecte no pot haver estat més bona per part dels 11 ajuntaments del Vallès Oriental i el 
Moianès que formen part de l’OnCodines Trail. La mateixa reacció que han tingut gairebé 
totes les empreses a qui hem trucat a la porta, totes elles disposades a col·laborar.

Més enllà de les tasques organitzatives ens faltava un element transcendental: la gent 
s’ho creurà? Trobarem persones disposades a formar un equip de 4 o 6 persones 
per caminar 55 quilòmetres o corre’n 70? Voldran participar en un repte esportiu que 
requereix l’aportació de 600 euros per equip per destinar al suport dels malalts de càncer 
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i a la lluita contra aquesta malaltia? La resposta a totes aquestes preguntes és un sí en 
majúscules. Tenim 112 equips i prop de 300 voluntaris. I el més important: els equips 
han aconseguit recaptar més de 83.000 euros per a ajudar als malalts de càncer i a les 
seves famílies amb Oncovallès.

És una satisfacció immensa per a tots els organitzadors del repte veure amb la il·lusió 
que els equips entrenen i es preparen i veure com es mouen per aconseguir els diners 
de l’aportació. Hem vist equips muntant dinars solidaris, d’altres fent marxandatge propi, 
venent loteria, organitzant sopars i una infinitat d’idees que només fan que fer més gran 
aquest repte.

També cada cop som més els qui lluïm la polsera “Ens movem per la Glòria”. L’element 
que uneix les dues lluites, la que es fa contra la malaltia i l’esportiva per assolir el repte 
solidari. I tots treballem de valent per aconseguir-ho.

L’OnCodines continua treballant per ser una realitat. El repte ja no és només d’aquell 
grup de corredors que un dia vam tenir una idea. El repte és de tots els qui us l’heu 
cregut i l’heu fet vostre. I serà, també, de tots aquells a qui haurem pogut ajudar amb les 
aportacions obtingudes.

Llarga vida a Oncovallès! Feliços 18 anys!

L’equip de l’OnCodines Trail



La feina de tots plegats
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Col·laboradors

Activa Assessors
Africa
AGC Assessors
Amazon
Amics de l’Òpera del Vallès Oriental
Anita Spain
APC Europe
Assegurances Cladellas
Associació Catalands Solidaris
Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
Avenida Estación Servicios Granollers
Badia Assegurances 
Blipvert S.L.
Bm Granollers
Brocoli Facility Service
Bussinets de Cuina
Ca l’Espinasa
Calçats Nadal
Caminada La Llagosta 
Carles
Casino Club de Ritme
Cerabella
Claxon
Codina imatge i so
Col·lectiu Ronda
Corbion
CPA Bigues i Riells
DAP Maresme
Disfruit
Dolors i Georgia Porredón
Don Adelino
El Jardinet

El Xiprer
Els Catarres
Esbart Dansaire
Estabanell Energia
Establiments Viena
Fraikin
Germans Armengol
Gran Centre
Grup de voluntaris del Vallès Oriental
Grupo SIFU
Hotel Ciutat Granollers (Fondese, S.l.)
IGE BCN
Igrafic
Imma Perruquers
Joguines Cladellas
Jordi Puig
Júlia Perfumeries
Juntes Locals d’Oncovallès al Vallès Oriental
Kh7
La Gralla
Lloret – Sierra Barbacoes, Xemeneies, Estufes 
i Complements del Foc
Margaret Perruquers
Mas de Sant Llei
Milnotes
Muttis
Notari Les Franqueses
Novacyntex
ONCE
Penta Learning
Penya Madridista
Perruqueria Imagen



Perruqueria Menchu
Postisseria Justino Delgado
Praex Lex Serveis Juridics S.l.p
Precepcion
Pruna Motor
Restaurant El Trull
Restaurant Les Llums
Rutex
Svelta Intima
Teix
Uzerou Tecnologies de la Indomació
Xics de Granollers

Institucions 
Il·lustríssim Col·legi d’Advocats de Granollers
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental
Consorci Besos Tordera
Consorci Normalització Lingüística
Coordinadora Catalana de Fundacions
Diputació de Barcelona 
Fundació Bankia
Fundació Catalana de Voluntariat Social
Fundació La Caixa
Fundació Vallès Oriental
Fundació Isidre Esteve
Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer
Generalitat de Catalunya 
Mancomunitat Vall del Tenes
Monestir de Montserrat
Mossos Solidaris
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat
Parròquia de Sant Esteve
Parlament de Catalunya

PIMEC
Oficina Tècnica Sanitària V. O
Taulad’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya
UEI

Escoles, Instituts i Universitats
Ceip Ponent
Col·legi Internacional SEK-Catalunya
Educem
EMT
Escola de Dansa Swing
Escola de Perruqueria Margaret
Escola Lledoner
Escola Mestres Montaña
Escola Pia
Escola Salvador Espriu
Escola Giroi
Escola Ginebró
Estel
Fundació Universitaria Martí L’humà
Intitució La Vall, Bellaterra
Institut Bellulla
Institut Carles Vallbona
Institut Celestí Bellera
Universitat Blanquerna
Universitat de Barcelona
Universitat de Gimbernat
Universitat de Ramón Llull

Esport
Circuit de Barcelona - Catalunya
Complex Esportiu Les Franqueses
Club de Tir Les Franqueses del Vallès
Club Esp. Camí dels Íbers Trail Run
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Hospital de Sant Pau
Hospital General de 
Granollers
Hospital Universitari Vall 
d’Hebron
Institut Català de la Salut
Institut Català d’Oncologia
Laboratori Almirall
Laboratori Esteve
Laboratori Ferrer
Laboratori Merck
Laboratori Pfizer
La Mútua de Granollers
Laboratoris Roche Posay
Ortopèdia del Vallès
Servei d’atenció primària
Granollers - SAP Mollet
Grifols S.A

Pintors i escultors
Alberto Laporta
Antoni Granja Llobet
Carme Albaigés
Emili Lloret
Eva Arrizabalaga
David del Hierro
Família Icart
Grup Dos + 2 Art & Color
Joan Batlles
Jordi Riera
Josep Bofill
Josep M. Arimany
Kiku Mena
Lluís Estopiñan
Lourdes Vàzquez

Club Natació Granollers
Espai Wellness
IGE BCN
OnCodines Trail
Piscines La Garriga
Grup Ciclista Granollers
Thalassa

Hospitals i varis salut 
Activita
Amgen España
CEMAV
Centre Mèdic Diagnòstic
Clínica Costa Codina
Clinica Plató
Col·legi Metge
Col·legi de Fisioterapeutas de 
Catalunya 
Consorci Hospitalari de Catalunya
Elan Vital
Farmàcia Arimany
Farmàcia Bellavista
Farmàcia Bigues I Riells
Farmàcia Comaposada
Farmàcia Crespi 
Farmàcia Macià
Farmàcia Mimó
Farmacia Olivet
Farmàcia Parera
Farmàcia Suñol
Farmacia Torrent
Fàrmacia Viñamata
Hospital Asil La Garriga
Hospital Clínic
Hospital de Sant Celoni

Raquel Xamaní
Santi Subirana
Vicenç Viaplana
Xavier Vilageliu

Actors
Adrià Freijo Guirado
Arian Botey Prat
Dani Bernabé Pérez
David Janer Oliveras
Dolors Sanchez Doña
Francina G. Ars
Frederic Roda Fabregas
Joan Garrido
Jordi Parera Labau
Laura Lopez Martos
Maria Manau Sanchez
Marta Garcia Otín
Miquel Noquera Amiel
Montse Colomé i Boté
Olga Pey Rufi
Oscar Molina Garcia
Padi Padilla
Pep Planas
Raquel Morera Bisa
Ricard Sauri Conejero
Salvador Pardo González
Silvia Forns Flaqué
Teresa Sirvent Oró

Institucions, empreses, 
botiguers i comerços 
del Vallès Oriental i de 
Catalunya,
MOLTES GRÀCIES.
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Cooperació
i treball en equip



Com arribar a tothom?
Gràcies Mitjans!



Un equip de psicòlegs, terapeutes i nutricionistes, un exèrcit de voluntaris que ofereixen 
lleure i cerquen finançament. Així es definia Oncovallès en un article publicat a EL 9 NOU 
al maig de l’any 2012. La fundació feia deu anys i la seva coordinadora, Carme Grau, 
acabava de rebre el premi Vallesà de l’Any, que atorguen els lectors del periòdic. Igual 
com ara, l’entitat passava per moments complicats des del punt de vista financer. La crisi 
havia reduïts les aportacions que feien empreses, particulars i institucions.

Han passat divuit anys i Oncovallès arriba a la seva majoria d’edat civil en una altra 
situació complicada. Les restriccions de la Covid li han impedit fer activitats que li aporten 
bona part dels seus ingressos. On la pandèmia ha posat pals a les rodes, però, els 
responsables i els voluntaris de la Fundació hi han posat més esforç, més imaginació i 
encara més esperit solidari.

Als professionals de la informació que tenim Granollers i el Vallès Oriental com a lloc 
habitual de treball ja se’ns ha fet familiar la cinquena i la sisena planta de l’edifici de 
l’antiga AISS, a l’avinguda del Parc, on, de tant en tant, se’ns cita per cobrir una roda 
de premsa sobre les activitats del Dia Internacional del Càncer de Mama, la firma d’un 
conveni amb una empresa, un banc o una institució, la presentació d’un taller… Sempre 
amb l’objectiu d’aconseguir recursos econòmics o en forma de serveis per ajudar les 
persones malaltes de càncer i les seves famílies.

I quan no era per això, era per conèixer la història particular o l’experiència d’una 
professional, una pacient, una voluntària… I gràcies a la feina d’Oncovallès hem pogut 
conèixer històries personals plenes d’emotivitat; de voluntaris que dediquen el que poden 
a fer més suportable la vida de persones marcades per la malaltia. I ens hem emocionat 
amb l’exemple d’enteresa de persones que planten cara a la malaltia. Algunes que poden 
explicar com la van afrontar i com la van superar. 

Onvocallès fa 18 anys en un context complicat per a tothom; però se’n sortirà perquè té 
l’eina més important per fer-ho: l’empenta de la bona gent.
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Una gran i necessària tasca

18 anys de la Fundació Oncovallès. 

Moltes felicitats per aquest aniversari, per tot el que heu aconseguit i el que heu 
d’aconseguir.

18 anys, moltes persones que han rebut el vostre suport, centenars d’actes de difusió, 
de divulgació i campanyes de prevenció, milers de tríptics repartits i moltes publicacions 
editades, així com moltes persones, empreses i entitats involucrades.

Moltes felicitats també perquè, amb un gran equip com el vostre, amb el vostre esforç, 
energía, entusiasme i il·lusió, aconseguiu aquest efecte multiplicador que us permet 
estirar els recursos disponibles per a poder donar el suport necessari cada vegada a més 
persones que us necessiten, així com a les seves famílies.

Segur que és un motiu d’orgull per a la ciutat comptar amb una entitat com la vostra amb 
aquest únic i gran objectiu.

Tant l’empresa que represento, com jo mateix, estem també orgullosos de que compteu 
amb nosaltres com a un dels vostres col·laboradors i així poder representar una minúscula 
part d’aquests engranatges que, gràcies a la Fundació Oncovallès, permet que els recursos 
disponibles arribin cada vegada més lluny.

Per molts anys. A per 18 més.... Hi ha algú que us necesita.

Felicitats!

Joan Sánchez Guàrdia
Gerent
Igrafic
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Ens fa una especial il·lusió compartir aquestes quatre ratlles amb vosaltres, companys 
de la Fundació Oncovallès. Diem companys perquè durant uns quants anys vam ser 
companys d’edifici, quan el Centre de Normalització Lingüística tenia la seu a l’avinguda 
del Parc, número 9; vosaltres sou a la 6a planta i nosaltres érem a la 4a. Aviat farà 12 
anys que vam traslladar-nos, però no hem deixat de mantenir la relació. 

Personalment hem estat en contacte amb alguns dels professionals que tireu endavant 
la Fundació, però mitjançant els textos que us hem anat revisant per a la revista, hem 
pogut copsar la gran feina que feu, sobretot el protagonisme que adquireixen els vostres 
voluntaris i col·laboradors (empresaris, professionals i socis).

Hem tingut el privilegi, en moltes ocasions, de ser dels primers en estar al cas de les 
activitats, els tallers, les campanyes, els sopars benèfics... que organitzeu. I també alguns 
cops ens hem emocionat amb els escrits que ens heu fet arribar perquè miréssim que 
estiguessin ben redactats.

Celebreu 18 anys, ja sou majors d’edat, i us encoratgem a continuar amb la vostra missió, 
a mantenir els valors de la Fundació i a assolir els objectius que us plantegeu d’ara 
endavant.

Per molts anys!

Equip
Centre de Normalització Lingüística
Vallès Oriental
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Families ateses

530 Voluntaris
307 Socis

Tallers terapèutics
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325 Actes divulgatius
de prevenció
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medico-oncològiques

34 Ajuntaments
amb conveni

Oncovallès en xifres
dades del 2019
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Junts 
demanem un desig...



Salut!
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Gràcies
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‘’Llibre 10 anys fent camí, la llum de l’esperança’’.

Sempre recordarem aquest moment

Sopar benèfic 2012
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Epíleg

És propi del savi saber-se assossegar, però també saber assossegar els altres. 
Només és possible assossegar els altres si es gaudeix de la tranquil·litat de 
l’ànima. La serenitat és un dels atributs característics de la saviesa.
Quan la veiem reflectida al rostre d’algú, especialment quan s’enfronta a 
adversitats, contemplem que fa indicis de saviesa. 

Francesc Torralba

Divuit anys!
Una majoria d’edat, certament, i tinc el convenciment que aquesta és de gran 
vàlua! Parlar de la Fundació Oncovallès és parlar d’una gran tasca, tant per part 
dels seus fundadors com dels seus voluntaris. També és una fundació que té 
molt bons col·laboradors. 

Tal i com hem pogut llegir i comprovar en aquest llibre que teniu en les mans, 
Oncovallès, en els seus inicis, va venir de l’ajut d’associacions i empreses de 
Granollers i amb el suport incondicional de l’Ajuntament i de l’Hospital Asil, 
anomenat així en el seu moment, ara Hospital General de Granollers. 

Els ajuntaments de la comarca i les empreses col·laboradores han volgut 
formar part d’aquesta acció, i s’han anat adherint a la causa amb el coratge 
de veure com la Fundació continua seguint endavant malgrat els problemes 
que la vida ens planteja, amb voluntat i esperit de treball sense defallir. Puc 
donar testimoni de la tasca que es continua fent, ja que porto molts anys de 
voluntària a la Fundació. He vist i he viscut com han anat passant els anys, 
moments molt bons i d’altres no tant, però sempre amb les mateixes ganes 
d’ajudar els malalts i els seus familiars. 
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He volgut començar aquest humil escrit copiant un text del que, per mi, és 
un gran escriptor, doctor en filosofia i teologia: Francesc Torralba, ‘’La Saviesa’’. 
Penso que consisteix a ésser coherent. La coherència és difícil, de vegades 
exigeix molts més sacrificis, però es l’únic que permet la pau interior. 

Dic això perquè penso que la manera de treballar de la Fundació és aquesta. 
Saviesa i coherència per part de tot el personal, direcció, treballadors, 
col·laboradors, voluntaris... per portar a terme una bona tasca. 

Per tant, i com ja es va dir en el primer llibre, el dels deu anys, aquest és un 
record i un agraïment a totes les persones que amb coherència, humilitat, 
amor i solidaritat hi han treballat, i perquè les que encara hi són puguin 
continuar fent aquesta gran tasca per a tots els que ho necessiteu.

Feliç aniversari!

I com diu en Santi Montagud: ‘’Gràcies per estar a les trinxeres, any rere any, 
i no desertar. Som-hi!’’

Olga Pey i Rufí
Voluntària
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Himne a la Solidaritat, d’Oncovallès

Vine
t’escolto

agafa’m la mà
compartirem energia

junts caminarem
farem el cim

viurem la vida

Rebre i donar
sent el caliu
de l’amistat

fem-nos companyia

Vine
t’escolto

agafa’m la mà
compartirem energia

junts caminarem
farem el cim

viurem la vida



Sigui com sigui el camí,
seguim caminant








